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Predlagamo, da občinsko priznanje prejme PGD Trebija ob praznovanju 80-letnice 

delovanja, in sicer v zahvalo za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni skupnosti in 

tudi izven meja občine. 

 

UTEMELJITEV: 

Prostovoljno gasilsko društvo Trebija je bilo ustanovljeno na pobudo tedanjega trebijskega 

učitelja, g. Jožeta Krapša, januarja 1933. Na ustanovnem občnem zboru je bilo prisotnih že 34 

članov. Sredstva za delovanje so takrat zbirali z dramskimi prireditvami na domačem odru. 

Sprva so tako kupili staro ročno brizgalno ter nekaj delovnih oblek in čelad. Leta 1936 so 

svojemu namenu predali stavbo gasilskega doma. Tega je bilo treba po končani 2. svetovno 

vojni obnoviti, a že leta 1964 je dom in društvo doletela velika nesreča. Dom je zaradi 

nepazljivosti stanovalcev pogorel do tal. V začetku leta 1967 so že pričeli z gradnjo novega 

gasilskega doma in jeseni leta 1967 je bil ta pod streho. Svojemu namenu so ga slavnostno 

predali 18. maja 1968. 3 leta zatem so kupili nov kombi. V letu 1973, ob 40-letnici društva, je 

bil na Trebiji slovesen prevzem motorne črpalke, kupljene s prostovoljnimi prispevki 

krajanov. Leta 1983 so k domu dozidali prizidek, ki je bil leta 1987 slovesno odprt. Leto dni 

kasneje je društvo dobilo novo vozilo AC 24/50, leta 1998 pa novo orodno vozilo, Renault 

Master GV-1. Na prelomu tisočletja so trebijski gasilci veliko pozornost namenjali predvsem 

mladim gasilcem. Poleg strokovnega izpopolnjevanja in tekmovanj so gojili tudi športne 

aktivnosti, organizirali letovanja in razne družabnosti. Veliko so se izobraževali, ob 70-letnici 

društva so 2003 razvili mladinski gasilski prapor. Pomeben mejnik predstavlja tudi leto 2011, 

ko je društvo postalo bogatejše za novo gasilsko vozilo MAN TGM 13.290 z gasilsko oznako 

GVC 16/25, ki je zamenjalo staro, že dotrajano gasilsko cisterno. Letos, ko trebijski gasilci 

obeležujejo 80 let obstoja in delovanja, njihovo društvo spada v 1. kategorijo gasilskih društev 

v občini Gorenja vas - Poljane, pokriva območje Krajevne skupnosti Trebija, kjer je okoli 300 

objektov, od tega 180 stanovanjskih zgradb. Deluje v okviru občinskega poveljstva Gorenja 

vas - Poljane in je povezano z Gasilsko zvezo v Škofji Loki. Operativni člani so usposobljeni 

za gašenje vseh vrst požarov in za reševanje v različnih nesrečah. Ponosni so na dosežene 

rezultate na različnih tekmovanjih. Društvo danes šteje preko 260 članov.  

 

V vseh 80-ih letih obstoja je skupno mogoče najti 122 zapisov o intervencijah, od tega jih je 

bilo 50 zunaj območja njihovega delovanja. Skupno so trebijski gasilci posredovali pri 92 

požarih in na 30 tehničnih intervencijah.  

 

        

  


