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V PGD Olševek prišel čas za nov gasilski prapor 

 
Gasilski prapor je glavna zastava vsakega gasilskega društva. Čeprav pri operativnem 
delovanju društva pravzaprav nima večjega pomena in je večino časa skrbno hranjen, se 
njegova prava vrednost pokaže na vseh pomembnih dogodkih - paradah, občnih zborih, 
pogrebih, itd. 
 
V PGD Olševek imamo svoj prapor od leta 1955 in verjamemo, da so bili v njegovem času – v 
mlajših letih - Olševčani nanj zelo ponosni. Žal pa je v skoraj 60-letnem obdobju čas naredil 
svoje in prapor je izgubil svoj blišč. Ker je prapor iz časa bivše države Jugoslavije je vse od 
prehoda v samostojno Slovenijo zaradi simbolov preteklega sistema praktično neveljaven. 
 
Po 21. letih samostojne Slovenije, smo se v PGD Olševek odločili, da je čas za nov gasilski 
prapor, ki bo v ponos tako gasilcem kot tudi vasi Olševek. V zadnjih letih se gasilci pogosteje 
udeležujemo gasilskih slovesnosti, zato se je uporaba prapora močno povečala in hkrati s 
tem postajamo bolj občutljivi na prapor, ki ga nosimo. Namesto s ponosom, ga s strahom 
povzdignemo v nebo in upamo, da bomo ostali čim bolj neopazni. Verjamemo, da je po 
skoraj 60-ih letih čas za spremembo in da si gasilci ter vaščani zaslužimo nov prapor, ki ga 
bomo s ponosom pokazali na gasilskih slovesnostih in prireditvah. 
 
Ker je nov gasilski prapor povezan s finančnimi stroški in je v gasilski zgodovini od nekdaj 
povezan s prispevki vaščanov, društev in podjetnikov, se na tem mestu obračamo na vas 
dragi Olševčani. Za nov gasilski prapor PGD Olševek bo, tako kot za obstoječega, mogoče 
kupiti t.i. žebljiček za drog prapora, ki bo za vedno ostal za spomin na pomoč vaščanov pri 
tako pomembnem projektu. Glede na številno podporo pri nakupu prapora iz leta 1955 
verjamemo, da nam boste vaščani priskočili na pomoč tudi v letu 2013.  
 
Cena zlatega žebljička z imenom in priimkom bo znašala za vaščane 30 € (za obrtnike, 
podjetja in društva 50 €). 
 
V roku 14 dni vas bo na domu obiskal predstavnik društva, kateremu boste lahko plačali za 
žebljiček in dobili še kakšno informacijo, ki vas bo zanimala. Vsi lastniki žebljičkov bodo 
objavljeni tudi na naši spletni strani http://pgd.olsevek.si (lahko dostopate tudi z naslova 
www.olsevek.si ). 
 
Verjamemo, da bomo z vašo pomočjo lažje kos zahtevni nalogi ter da se bomo v nedeljo, 
30.06.2013 na gasilski veselici na Olševku skupaj veselili nove pridobitve novega gasilskega 
prapora. 
 
 
Gasilski pozdrav – NA POMOČ!                Upravni odbor PGD Olševek  
 
 


