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OB  ZLATEM  JUBILEJU  
GASILSKEGA  OKTETA

Pesem je bogastvo, bogastvo človeka in naroda.  Mi to bo-
gastvo ohranjamo in ga dajemo naslednjim generacijam.
In kaj drugega kot lepa pesem ter iskreno prijateljstvo med 
pevci lahko pripelje do tako častitljivega jubileja kot ga le-
tos slavi naš radgonski Gasilski oktet.
Ker je leta 1969 oktet, ki ga je vodil gospod Vlado Trdina, 
zašel v manjšo krizo, je prišlo v jeseni tega leta do pomla-

ditve pevcev, med katerimi sem bil tudi jaz.  Veliko smo prepevali po vsej Sloveniji 
ter doživljali lepe trenutke ubranega petja. Po smrti zborovodja, gospoda Vladota, 
leta 1990, sem jaz na željo pevcev prevzel vodenje okteta. Ker so nekateri člani ok-
teta zaradi starosti v naslednjih letih prenehali aktivno sodelovati, smo kar hitro 
pridobili tri nove, mlajše pevce. 
Čas pa kar hitro teče  in vsi postajamo starejši, zato je naša velika želja, da bi 
oktet deloval še naprej z mlajšimi pevci, kar pa nam žal ne uspeva.
Vseh osem  sedanjih pevcev je vključeno tudi v članstvo Prostovoljnega gasilske-
ga društva, kjer imamo močno oporo pri vodstvu društva. Zato je naša udeležba 
s pesmijo na vseh prireditvah in proslavah gasilskih društev naše občine in tudi 
izven nje, skratka povsod, kamor nas povabijo. Tudi Javni sklad kulturnih društev, 
območna izpostava Gornja Radgona nas podpira in vključuje na prireditve in 
srečanje zborov. Že nekaj let pa se udeležujemo tudi srečanj gasilskih zborov Slo-
venije, ki bo letos prav pri nas v Gornji Radgoni.

Hvala vsem pevcem, ki so skozi vsa ta leta prepevali v oktetu ter tako pripomogli, 
da mi lahko letos s ponosom slavimo zlati jubilej. Vsem sedanjim pevcem - pevs-
kim prijateljem pa želim še obilo pevskega veselja in zadovoljstva.

Pesem je ljubezen. Kdor ljubi pesem, je bogatejši in ne pozna sovraštva.
Pesem je duša. S pesmijo smo Slovenci preživeli tudi težke čase in skozi stoletja 
prišli na svoje.
Danes pojemo z veseljem, s ponosom; danes pojemo z dušo. 

            Pevovodja:  
Karel Korošec



SPOŠTOVANI PEVCI IN GASILCI! 

Star pregovor pravi: »Kjer se pesem glasi, ni slabih ljudi!« 
To še posebno velja za pevce – gasilce. Z vašo pesmijo že 50 
let razveseljujete ljudi doma, v najbližji okolici, tudi širše in 
celo v tujini. Kot gasilci zagotovo sodelujete tudi v različnih 
humanitarnih aktivnostih, ker gasilci so vedno prvi tam, 
kjer je potrebna tako fizična kot humanitarna pomoč. Vaša 
dejavnost v celoti odgovarja pregovoru, ki sem ga navedel 
v začetku. 

Bil sem še osnovnošolec, ko sem vas prvič slišal. Kasneje ste me navduševali na 
številnih proslavah, priložnostnih nastopih, pogrebih in samostojnih koncertih. 
Prisotni ste povsod, saj ste se razvili v izredno kvaliteten ansambel, ki je zas-
topal tudi našo občino in gasilsko organizacijo po domovini in širše. Z vašimi 
kvalitetnimi nastopi ste ponesli tudi dober glas o naši občini daleč naokrog in 
za to vam moramo biti še posebno hvaležni. Ni čudno, da ste dobili tudi veliko 
najrazličnejših priznanj in vse ste si pošteno zaslužili. Čestitam! 

V bodoče vam ob iskreni čestitki za prehojeno pot želim še veliko nastopov. Želim 
vam tudi, da bi uspeli pri pomladitvi pevcev, katerim boste lahko predali svoje 
dragocene izkušnje in znanje in tako bo to edina garancija, da bo gasilski oktet 
deloval še veliko let!  

Hvala vam! 

Župan Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš



GASILSKEMU OKTETU 
OB 50. JUBILEJU

Gasilstvo v občini Gornja Radgona in v občini Apače, 
kjer se gasilci povezujemo v skupno  Gasilsko zvezo 
Gornja Radgona, ima več kot 130-letno tradicijo.

Naša gasilska odlika je tudi, da imamo gasilski oktet, ki 
letos praznuje 50 let obstoja in izbranega oktetovskega 
petja.

Odzivali ste se in odzivate se na naša številna vabila, 
saj s pesmijo pričenjamo mnogotere vsakoletne zbore 
gasilcev, s petjem ste naš povezovalec na številnih gas-
ilskih prireditvah in žal tudi na gasilskih žalovanjih ob 
izgubi tovarišev.

50 let s ponosom nosite ime »Gasilski oktet« in v tem 
abrahamskem obdobju ste naš promotor humanosti gas-
ilca, lepega petja, prepoznavnosti kraja ...  
   
Za vaš visoki jubilej, naš skupni praznik, vam v imenu 
gasilk, gasilcev prostovoljnih gasilskih društev, Gasil-
ske zveze Gornja Radgona iskreno čestitam, izrekam 
vam besedo hvala in vse dobro na vaši nadaljni pevski 
poti.

Predsednik GZ Gornja Radgona
Peter CVETKOVIČ

PGD G. Radgona (1882)

PGD Orehovci (1882)

PGD Mele (1910)

PGD Stavešinci (1921)

PGD Sp. Ivanjci (1936)

PGD Sp. Ščavnica (1937)

PGD Ivanjševci (1939)

PGD Črešnjevci (1951)

PGD Zbigovci (1951)   

PGD Žiberci (1878)

PGD Apače (1882)

PGD Žepovci (1882)

PGD Podgorje (1906)

PGD Lutverci (1938)

PGD Lešane (1946)

OBČINA 
GORNJA RADGONA

OBČINA 
APAČE

GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
GORNJA RADGONA    1882-2010

»med gornjeradgonskimi prebivalci je dozorela vzvišena 
misel, prostovoljnega gasilstva – grof Wurmbrand, takratni 
graščak v Gornji Radgoni je sklical dne 8. septembra 1882 
v gostilni Kürbus 
1. občni zbor in ustanovil Prostovoljno gasilsko društvo 
Gornja Radgona ter postal prvi načelnik društva…«

       (iz društvene kronike)

Gasilstvo je torej v našem mestu prisotnih že skoraj 130 let. Skozi vsa ta leta, skozi 
3 vojne, so bili radgonski gasilci vedno v prvih vrstah, ko je bilo treba pomagati 
sočloveku v stiski. 

Ob 100. letnici društva smo predali v uporabo novi sodobni gasilski dom. Nov 
gasilski dom in ustvarjeni dobri pogoji za delo so naše naloge in obveznosti usmer-
jali v nadaljnji razvoj in specialnosti.

PGD Gornja Radgona je društvo 4. kategorije, občinski center za zaščito in 
reševanje, ter prav tako pogodbeni koncesionar z Upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje. Kot gasilska enota širšega pomena, posredujemo na teritoriju 
tudi izven naše občine, 
saj imamo podpisano 
pogodbo z URSZR za 
posredovanje v primeru 
nesreč v cestnem prome-
tu, za reševanje v prim-
eru nesreč z nevarnimi 
snovmi ter reševanje na 
in iz vode.

V letu 2010, ko naš oktet 
praznuje 50 let, smo pri-
dobili novo poveljniško 
vozilo ter prepotrebno 



gasilsko avto lestev, ki je drastično pripomogla k reševanje iz višin v naši občini 
in celotni regiji. 

Zahvala za te pridobitve gre vodstvu občine, ki je zmeraj prisluhnilo našim potre-
bam, za zagotovitev čim večje operativne sposobnosti reševanje in nudenja pomoči 
občanom naše občine Gornja Radgona.

Iskrene čestitke želim vsem našim članom okteta, ter njihovim družinam, ki 
jih podpirajo ob njihovem plemenitem delu. V društvu dajemo veliki poudarek 
društvenemu življenju in ta obletnica našega okteta nam pomeni veliki prispevek 
na kulturnem področju, ki ga skupaj z negovanjem tradicije gasilstva z veseljem 
podpiramo.

»BLIŽNJEMU V POMOČ, SEBI V PONOS«

Predsednik PGD Gornja Radgona
Munda Tomaž

Povorka na prireditveni prostor v šentjerneju - 1975



KRONOLOŠKA PREDSTAVITEV OKTE-
TA PGD RADGONA OB 50- LETNICI

Ko se ozremo nazaj skozi čas, ki  smo ga preživeli skupaj, 
oziroma so ga tudi naši predhodniki, vidimo, da nekaterih 
žal ni več med živimi, kar je po svoje tudi logično, saj so 
nekateri že ob ustanovitvi šteli nad 50 let.  

Dva od bivših sestav pa nas občasno še slišita, saj sta oba 
še čila ter zdrava in sicer Oskar ŠMID, ki je pel štiri leta, 

med leti 1964 in 68, ter Stane MAUKO od leta 1969 do leta 2005. Ves ta čas je 
Stane tudi zelo vzorno in natančno vodil kroniko okteta.

Težko je dojeti, da so ta leta tako hitro minila, v nas pa pustila le spomine, k sreči 
samo lepe.

Od vaje do vaje, od nastopa do nastopa, smo vztrajali, čeravno je naš zanos do 
nudenja kulturne dobrine v obliki zapete  pesmi največkrat omejeval čas.  Vedno 
smo se  nekako prebili do nastopov, pa čeprav je bilo velikokrat potrebno žrtvovati 
kakšen dan dopusta.

Bili  pa so dnevi, ko smo si srčno želeli kje nastopiti, a zaradi služb ni bilo možno. 
To pa je  davek amaterstva. Danes  je glede tega že boljše, saj  je šest pevcev od 
osmih že v pokoju.

Vztrajali pa smo tudi zato, ker ni podobne skupine v občini in tudi širše. Čutimo 
se dolžni našim sokrajanom nuditi tudi to zvrst kulture, ki žal počasi umira, ker 
preprosto ni mladih, ki bi jih ta zvrst glasbe zanimala.

Rojstvo okteta, davnega leta 1960, je sicer že leto prej, saj viri pravijo, da ga je 
pokojni Vlado TRDINA ustanavljal že leta 1959.

Prvi javni nastop pa naj bi bil prav ob 50-letnici PGD Mele, registriran kot GAS-
ILSKI OKTET. Že takrat so bili  vsi pevci tudi gasilci. Tako je še danes. Današnja 
zasedba je po vseh menjavah 10, vseh pevcev pa se je do danes zvrstilo 19.
V začetku smo delovali pod okriljem Gasilske zveze Radgona. Po razpadu na tri 
občine pa se imenujemo GASILSKI OKTET PGD  G. RADGONA.



Vsi pevci smo domačini, čisti amaterji brez vsakršne glasbene izobrazbe. Delno si 
je to pridobil le vodja Karel KOROŠEC na raznih tečajih in kot organist v naši 
cerkvi Sv. Petra ter pevovodja cerkvenega zbora.

Torej, samo velika ljubezen do pete pesmi nas združuje in ohranja. V vseh teh 
letih smo se naučili približno 250 pesmi (domačih, narodnih in umetnih). Po grobih 
ocenah so ure in dnevi, prebiti na vajah in nastopih, dosegli neslutene številke.  Ko 
smo vse to preračunali, je tega za dveletno vsakodnevno delovanje. 
Letno smo v povprečju nastopili 15 krat uradno. Ločeno smo vodili evidenco po-
grebov, ki jih je v  zadnjem času bilo tudi preko 30 v letu. Grobi izračuni torej 
kažejo na približno 750 nastopov in preko 1000 pogrebov, kjer smo se poslovili od 
pokojnih, veliko krat tudi svojih bližnjih, prijateljev, največkrat pa vsaj znancev.

Največkrat smo nastopali v domači občini, nato v okoliških, udeleževali smo se 
raznih pevskih revij, predvsem pa ni minila nobena domača gasilska prireditev 
brez nas. Med zelo pomembne nastope smo pred 20 in več leti uvrščali srečanje 
oktetov Slovenije v Šentjerneju. Teh smo se udeležili 12 krat. Temu primerno smo 
se pred tem že celo leto pripravljali. Z večkratnimi nastopi v Šentjerneju so se 
stkale tudi trdne vezi z Dolenjskim oktetom, s katerim smo večkrat izmenjali 
gostovanja.  Z leti so se ta srečanja končala, verjetno zaradi finančnih težav, a na 
srečo smo dobili prijetno nadomestilo, srečanje gasilskih zborov Slovenije. Bilo 
nam je v ponos, da smo bili tudi mi gostitelji tega srečanja in sicer ob naši 40-let-
nici. V  še večjo čast  pa si  štejemo, da smo tudi letos ob naši 50-letnici ponovni 
gostitelji vse slovenske pesmi. Lahko se pohvalimo z udeležbo na vseh zaporednih 
zadnjih 12 srečanjih, ki so nam prinesla veliko novih pevskih kolegov, predvsem pa  
prisrčnih in nepozabnih druženj s sebi enakimi ambasadorji  zborovske glasbe. Za 
enega pomembnejših nastopov  štejemo tudi sodelovanje v javni radijski oddaji na 
radiu Stayermark v Avstriji, kjer smo zapeli osem pesmi.

Šestkrat smo snemali za radio Maribor in tako posneli približno 50 pesmi. Nekaj 
teh nam je uspelo posneti na kaseto, ki je sicer internega značaja, a zato toliko 
bolj dragocen vir arhiva. Ker so se v preteklosti še bolj kot danes te pesmi kar po-
gosto vrtele na radiu, niti nismo čutili potrebe po posnetju lastnega CD-ja. Enega 
pa vseeno imamo, saj smo skupaj z združenimi gasilskimi zbori Slovenije izdali 
CD »Ko gasilci zapojo«. Posnetih je 10 pesmi v studiu HD RECORDING 
v produkciji znanega dolgoletnega pevca Slovenskega okteta, Tomaža TOZO-
NA, v marcu leta 2005.



Oktet je prejemnik številnih priznanj, med drugim naj naštejem nekaj nam najbolj 
dragih:
1. Občinsko priznanje prve stopnje gasilske zveze G.Radgona.
2. Priznanje skupščine občine ob 15-letnici.
3. Priznanje OF krajevne konference SZDL G. Radgona.
4. Gasilsko odlikovanje tretje stopnje gasilske zveze Slovenije.
5. Diploma gasilske zveze Radgona.
6. Kerenčičevo nagrado – najvišje priznanje občine za delo na kulturnem področju.
7. Vsi člani okteta prejemniki ZLATE GALUSOVE ZNAČKE.
 
Ustanovitelj in vodja okteta, Vlado TRDINA, je umrl 20. 2. 1990, ostali pokojni 
pa so še:
Mirko PLUT, Tonček KRALJ, Mirko KLOBASA, Stanko VOGRINEC, Jernej 
ANŽELJ, Pepi SABOTIN, Fric GROSMAN in Janko NJIVAR. Bivša, a 
še živeča, člana sta Oskar ŠMID in Stane MAUKO, kar je bilo že omenjeno. 
Anton STRAJNŠAK, pa je edini v sedanji od prve sestave, vendar tudi njemu 
manjka skupaj približno 15 let. 

Oktet je v tem času venomer gradil na kvaliteti in dosegel precej visok nivo. To so 
nam potrjevali predvsem strokovnjaki, še bolj pa smo to zaznali sami ob bučnih 
aplavzih, ki so vsakič posebej zanetili nove iskrice zanosa ustvarjanja in negov-
anja pete pesmi.

Peta pesem je torej naše edino skupno vodilo, katero je v teh kriznih časih potreb-
no še globlje čutiti, predvsem pa negovati in ohranjati v izvirnih oblikah in jo po 
možnosti tudi nadgrajevati.

Namenoma sem poskušal ves ta čas predstaviti s čim manj številkami in datumi. 
Konec koncev niti niso tako pomembni za razumevanje bistva našega poslanstva. 
Želim, da bi ga bralci razumeli in razbrali bistvo te vsebine prejšnjega odstavka. 

Skozi to pot smo torej prijadrali do rojstva ABRAHAMA, v  duhu katerega se 
že skozi vse leto dogajajo naši nastopi.

Uradno smo začeli praznovati v vasi MELE ob njihovi 100-letnici PGD. Kot sem  
že  omenil, je prav prvi javni nastop Gasilskega okteta potekal ob njihovi tedanji 
50- letnici. Tako naših 50 pomeni njihovih 100.

Združili smo torej njihovo svečano sejo z našim koncertom in skupaj doživeli  
čudovit večer obujanja zgodovine gasilstva.



Med drugim smo  zapisali nekako tako: Na polovici poti smo se vam pridružili 
tudi mi, davnega leta 1960. Tako je vaš praznik postal tudi naš in za darilo vam 
prinašamo, kaj drugega kot - peto pesem. Namenoma smo izbrali pesmi  starejšega 
datuma in po 50 letih ponovno  pričeli koncert s pesmijo ŠTAJERSKI FANTIČ, 
ki je bila  prvič javno zapeta prav tam pred 50 leti. To pesem še posebej negujemo 
in jo danes predstavljamo kot našo himno na svojih  nastopih.

V nadaljevanju pa si v sliki in besedi oglejmo naš začetek od leta 1960,  nad-
aljevanje razvoja in dela do današnjega ABRAHAMA.

Kronist: Dušan RAVŠ 

Nastop na srečanju oktetov v Šentjerneju - 1975

Povorka v Šentvidu pri Stični - 1985



BIVŠI ČLANI 

Stanko VOGRINEC
1960-1963

Fric GROSMAN
1960-1968, 1969-1991

Mirko KLOBASA
1960-1968

Mirko PLUT
1960-1964

Janko NJIVAR
1963-1968

Oskar ŠMID
1964-1968

Vlado TRDINA
1960-1968, 1969-1990 

Tonček KRALJ
1960-1968

Pepi SABOTIN
1964-1968, 1969-1991      

Jernej ANŽELJ
1960-1968

Stane MAUKO
1969-2005



AKTIVNI ČLANI 

Tone STRAJNŠAK
1960-1964, od 1979 dalje

II. BAS

Karl KLEMENČIČ
od 1969 dalje
II. TENOR

Ivo ŠTRAKL   
od 1991 dalje

II. BAS

Dušan RAVŠ   
od 1997 dalje
II. TENOR

Franc KOCBEK
od 1969 dalje

I. TENOR

Tonček STRAH
od 1969 dalje      

I. BAS

Karl KOROŠEC
1od 1969 dalje

I. TENOR

Franc HAMLER
od 1991 dalje

I. BAS



10 let...

20 let...



30 let...

40 let...



Bili smo gostje ljutomerskemu oktetu ob njihovi obletnici

Martinovanje v ragonski kleti - 1992



Ob odprtju nove trgovine v Sv. Juriju ob Ščavnici - 1993

Izbor vinske kraljice na Pomurskem sejmu - 1998



Združeni zbori ob naši 40-letnici v OŠ Gornja Radgona - 2000

Eno izmed številnih srečanj v Sevnici - 2003



V Mariboru v Unionski dvorani - 2002

Slovo od enega člana PGD Gornja Radgona - 2003



Veliko je bilo tudi zelo bolečih nastopov

Še župnik Zrim je zapel z nami v cerkvi na Cankovi - 2005



Nastopili smo res na vseh mogočih prireditvah

Enkrat letno smo šli na izlet tudi z ženami, v zahvalo za veliko naših 
odsotnosti - Tromejnik, 2005



Nastop v Ljutomeru ob 140 letnici prvega slovenskega tabora - 2008

Ob prevzemu gasilskega vozila v Podgorju - junij 2004



POMAGALI SO NAM:

Občina Gornja Radgona
Osnovna šola Gornja Radgona

Gasilska zveza Slovenije
Gasilska zveza Gornja Radgona

PGD Gornja Radgona
Arcont d.d.

Kmetijstvo Črnci d.o.o.
Elti d.o.o.

Ingra - Stanislav Klemenčič




