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Nagovor predsednika društva

V čast mi je, da lahko strnem nekaj misli in še 
v pisni obliki izrazim čestitke ter dobre želje 
našim članicam in članom ob visokem jubileju 
– 130. obletnici neprekinjenega delovanja 
Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik-
mesto, ki smo ga pred kratkim preimenovali v 
Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik in zanj 
oblikovali tudi nov znak.

Gasilska društva so se v preteklosti ustanavljala 
zaradi varnosti in obrambe pred požari. Skozi čas 
je razvoj prinesel potrebe po znanju, s tem pa tudi 
večjo odgovornost društev. V času modernizacije, 
spreminjanja družbe in njenih vrednot, gasilsko 
društvo ne predstavlja več le oblike pomoči 
sočloveku in izraza solidarnosti, temveč je postalo 
nekaj več – način druženja enako mislečih. 
Znanje, odgovornost, solidarnost in prijateljstvo 
so temelji za obstanek gasilskega društva. Ideja 
o organiziranju gasilstva v hrastniški dolini 
delovnih ljudi je dozorela zaradi potreb krajanov 
in razvoja industrije v tej dolini. Z njihovo pobudo 
in vztrajnostjo naših predhodnikov smo danes 

lahko ponosni in hkrati hvaležni, da slavimo 
svoj jubilej. Sto trideset let je častitljiva doba – 
tako za človeštvo, še posebej pa za društvo. Kar 
nekaj generacij gasilcev je prispevalo svoj delež, 
da lahko mi danes s spoštovanjem in ponosom 
govorimo o društvu, ki v vseh 130 letih ni samo 
ohranilo vitalnosti in sposobnosti, ampak je svoj 
vpliv in odgovornost še povečalo.

Biti gasilec v današnjem času pomeni veliko 
odgovornost. Še posebej veliko obvezo to 
predstavlja na operativnem področju, ki ga 
zaznamujejo pogosta odrekanja in izpostavljanje 
lastnega življenja za reševanje drugih. Da lahko 
to častno delo opravljamo čim bolj strokovno, 
varno in uspešno, se v društvu redno strokovno 
izobražujemo, hkrati pa to znanje dopolnjujemo 
z vajami in izkušnjami, ki jih pridobimo na terenu. 

Za učinkovito in karseda varno izvajanje gasilskih 
intervencij je poleg strokovne usposobljenosti 
operativnih gasilcev pomembna tudi dobra 
opremljenost društva. Naše društvo, kot osrednja 
enota v občini, se na zelo profesionalnem 
nivoju spopada z mnogimi izzivi, ki jih prinašajo 
vremenske ujme ter industrijske, prometne, 
ekološke in druge nesreče na območju celotne 
občine Hrastnik. Poleg tega smo neposredno 
vpeti v življenje lokalnega okolja in tako tudi 
nosilci drugih humanitarnih, socialnih, kulturnih, 
izobraževalnih, ne nazadnje pa tudi zabavnih 
dogodkov. 

Ob vseh teh aktivnostih lokalna skupnost ceni 
in spoštuje naše poslanstvo. Še posebej vodstvo 
Občine Hrastnik, ki nas razume in nam prisluhne 
pri zagotavljanju potrebnih sredstev za opremo. 
Tako bomo ob 130-letnici našega društva 
slavnostno prevzeli novo sodobno gasilsko vozilo 
AC 35/60, ki bo nadomestilo svojega 36 let starega 
predhodnika.

Vesel sem, da že vrsto let zelo uspešno negujemo 
prijateljske vezi in sodelujemo z našimi cenjenimi 
prijatelji gasilci iz pobratenih društev PGD 
Velenje in PGD Mala Polana. Še posebej pa sem 
ponosen na slehernega gasilca našega društva, 
od najmlajšega pionirčka do najstarejšega člana. 
Vsak s svojim delom, zagnanostjo in pripadnostjo 

Andrej Ferk
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dodaja kamenček v mozaik naše zgodbe gasilskega 
poslanstva na vseh področjih društvenega 
delovanja. Dokaz pripadnosti in solidarnosti so 
med drugim tudi številne opravljene prostovoljne 
ure pri obnovi, vzdrževanju in energetski sanaciji 
prostorov našega doma, ki nam tako zagotavlja še 
boljše pogoje dela. 

Obletnice niso le priložnost za vrednotenje 
preteklih dosežkov, ampak so hkrati prelomnice, 
ko se izdelujejo načrti za prihodnost. Naj bodo 

tudi v prihodnje le-ti smeli in napredno usmerjeni 
v strokovno delo, naše zadovoljstvo in ponos 
vseh članov Prostovoljnega gasilskega društva 
Hrastnik. Tradicija naše humanitarne organizacije 
naj ne zbledi, temveč jo ponosno prenesimo na 
naslednje generacije. To bo najlepša oddolžitev 
in darilo tistim, ki so postavljali temelje in gradili 
naše društvo.

Predsednik PGD Hrastnik
Andrej Ferk



8

Ponosnih 130 let PGD HRASTNIK

Nagovor ministrice

Spoštovani gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik!

Iskreno vam čestitam ob visokem jubileju, 
130-letnici delovanja vašega društva. Zavedam 
se, da sta za vzdrževanje kakovostne gasilske 
službe skozi tako dolgo obdobje potrebni velika 
vztrajnost in zavezanost humanemu gasilskemu 
poslanstvu.

Za slovenske prostovoljne gasilce že od začetka 
njihovega delovanja velja, da so bili eni najbolj 
zagnanih narodnih buditeljev in skrbnikov za 
živahno družabno življenje v slovenskih krajih. 
Predvsem je pomembno, da so zelo veliko naredili 
za utrditev in ohranjanje slovenske narodne 
zavesti. Gasilcem v Hrastniku je tako kljub 
nasprotovanju premožnega sloja uspelo odpraviti 
nemško poveljevanje in leta 1902 prvič nastopiti s 
slovenskim poveljevanjem tudi v javnosti.

Slovenski prostovoljni gasilke in gasilci ste danes, 
ko so naravne in druge nesreče ena največjih 
groženj za nacionalno varnost Republike 
Slovenije, ključni steber v našem sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. V trenutkih, 
ko so prebivalci v najtežjih stiskah zaradi naravnih 
ujm in drugih nesreč, učinkovito ukrepate ter jim 
požrtvovalno pomagate. 

Zaupanje naših državljanov do vas je zato zelo 
veliko. Na Ministrstvu za obrambo ter v Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje se 
vašega pomembnega prispevka k skupni varnosti 
zavedamo ter namenjamo nadaljnjemu razvoju 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami veliko pozornost. 

Spoštovani gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik!

Zahvaljujem se vam za vaše delo v službi domovine 
in sočloveka, želim vam še veliko uspešnega dela 
pri opravljanju vašega odgovornega poslanstva 
in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom – na 
pomoč!

 
Ministrica za obrambo 

Andreja KatičAndreja Katič
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130 let Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik

Odkar sem se pred mnogimi leti prvič poklicno 
srečal s prostovoljnim gasilstvom, predvsem 
pa od časa, ko sem začel intenzivneje delati 
na področju zaščite in reševanja, sem gasilsko 
organizacijo občudoval ter ji poskušal po svojih 
močeh pomagati. Prostovoljno gasilstvo je 
namreč ena izmed identitet slovenstva in njegovi 
pripadniki že skoraj 150 let nosilci osnovnega 
načela humanosti in solidarnosti – pomagati 
človeku, kadar je v stiski. 

V minulih desetletjih so se menjale države, 
spreminjale so se politične ureditve … Preko 
našega narodnostnega prostora so divjale vojne. 
Gasilstvo pa je ostalo. Še več. Gasilska organizacija 
je bila sposobna ohranjati korak s časom, z 
razvojem, s tehnološkim napredkom, in to velja 
tudi danes. 

Prepričan sem, da je prav to ena izmed 
najpomembnejših vrednot prostovoljnega 
gasilstva. To omogočata množičnost organizacije 
in njena sposobnost, da vedno znova dopolnjuje 

znanje svojih članov za uspešno opravljanje 
zaščite, reševanja in pomoči. Povedano drugače: 
Slovenija je v svetu bolj prepoznavna tudi zaradi 
prostovoljnega gasilstva in drugih prostovoljnih 
aktivnosti. V Sloveniji ljudje preprosto živijo s temi 
dejavnostmi, mnogim med gasilci to predstavlja 
tudi način dela in življenja.

V vseh teh 130 letih razvoja, ki so ga zagotavljale 
številne generacije gasilcev, se je vaša dejavnost 
več kot odlično prepletala s krajevno, kulturno 
in družabno aktivnostjo kraja. Prav zaradi 
takega sožitja in medsebojnega sodelovanja ste 
pridobili posluh krajanov in lokalne skupnosti 
ter s tem izjemne rezultate. Eno z drugim pa je 
pripomoglo k napredku in razvoju vašega društva 
ter predvsem k zaupanju krajanov in njihovemu 
občutku varnosti. Seveda pa tega ne bi mogli 
doseči brez vztrajnega in požrtvovalnega dela 
vseh, tako vodstva kot članov, ki so zagotovili 
visoko raven strokovnosti in odzivnosti ter 
kakovostno opravljanje gasilske službe. Veseli me, 
da se v vseh teh letih nikoli niste zgolj zadovoljili 
z doseženim, ampak ste vedno stremeli k višjim in 
zahtevnejšim ciljem.

Spoštovane gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik, ob tej visoki obletnici 
se vam še enkrat zahvaljujem za opravljeno 
delo in vam iskreno čestitam v prepričanju, da 
boste tudi v prihodnje s takšno pripravljenostjo 
in odgovornostjo opravljali svoje humano 
poslanstvo. Tako boste pripomogli k varnosti 
življenja v zasavski dolini, ki se vse prevečkrat zdi 
tako sama po sebi umevna.

 
Uprava RS za zaščito in reševanje

Darko But

Darko But
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Visok jubilej odraža odgovornost in pripadnost številnih 
generacij

Spoštovane gasilke in gasilci, dragi jubilanti!

Počaščen sem, da vam lahko namenim nekaj 
misli ob tako pomembnem jubileju, kot je 130. 
obletnica delovanja društva. Izjemen jubilej, 
simbol modrosti in izkušenj, ter upravičen razlog 
za ponos in slavje!

Družba, ki hoče biti uspešna in celovita, mora gojiti 
solidarnost in prostovoljstvo. To sta tisti vrednoti, 
ki ji dajeta plemenitost in zavest, da lahko na njuni 
osnovi uspešno premagujemo težave današnjega 
časa. In kje bi bili ti vrednoti bolje izraženi kot 
prav v prostovoljnih gasilskih društvih? Vaše 
poslanstvo in želja pomagati drugim, sta nekaj, 
kar v lokalni skupnosti, in družbi nasploh, visoko 
cenimo in spoštujemo.

130 let neprekinjenega delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik je častitljiva 
obletnica, ki presega krajevni pomen, saj gasilci 
predstavljate enega od stebrov sistema zaščite in 

reševanja v Republiki Sloveniji. Bogata zgodovina 
društva priča o številnih pomembnih in uglednih 
posameznikih iz vaših vrst, ki so tlakovali pot 
na področju požarne varnosti in so nesporno 
zaslužni  tudi za prizadevanja pri širitvi občutka 
pripadnosti domačemu kraju. To je zgodba o 
dolgoletnem negovanju in uresničevanju vrednot 
humanosti in solidarnosti, ki jih prenašate iz 
generacije v generacijo. Je zgodba o vztrajanju pri 
prostovoljnemu služenju in pomoči ljudem, kljub 
vsem oviram in zahtevam, ki vam jih vedno znova 
postavlja tudi država na poti proti izpolnjevanju 
vašega plemenitega poslanstva.

 To je tudi zgodba o številnih solzah, neštetih 
hvaležnih besedah ter stiskih rok tistih, ki ste jim 
s svojim častnim delom pomagali v stiski – pri 
reševanju njihovega imetja, dostikrat pa tudi 
življenja. Napredek in tehnološki razvoj v vseh 
segmentih družbenega življenja sta žal hkrati 
prinesla številne nove nevarnosti, s katerimi ste 
se primorani soočati. Neurja, ujme, nevarne snovi, 
prometne nesreče, poplave, nemalokrat prva 
pomoč ponesrečencem in še bi lahko naštevali. 
Zato ste gasilci ključni del sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami – vaše društvo 
pa je kot prvo ustanovljeno v tej občini kar nekaj 
časa samostojno zagotavljalo požarno varnost in 
tlakovalo pot tudi vsem kasneje ustanovljenim 
gasilskim društvom v Hrastniku. 

Tudi danes vaše društvo predstavlja ključni del 
sistema požarne varnosti v občini, kot tudi sistema 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Sodelovanje z drugimi društvi je zgledno, prav 
tako z lokalno skupnostjo, zato je slednja vedno 
po najboljših močeh pomagala pri zagotavljanju 
potrebnih materialnih sredstev in bo to počela 
tudi v prihodnje. Veseli me, da smo po toliko letih 
uspeli skupaj z Občino Trbovlje zagotoviti vozilo z 
avtolestvijo za reševanje z višin, in da smo v tem 
jubilejnem letu zagotovili tudi sredstva za nakup 
nove gasilske avtocisterne. 

Žal dolgoletnih želja po novih prostorih nismo 
mogli realizirati. Želim pa ob tej priložnosti 
pohvaliti in čestitati vsem članom in predsedniku 
društva, da so s prostovoljnim delom in pomočjo 

Miran Jerič
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lokalne skupnosti sami izjemno lepo obnovili 
svoje prostore.Nikakor pa ne smemo zanemariti 
tudi dejstva, da gasilci pomembno prispevate k 
samemu utripu kraja in njegovemu kulturnemu 
delovanju, saj večine javnih prireditev ni moč 
izvesti brez vaše pomoči. S tem bistveno 
prispevate k večji kvaliteti življenja v tej dolini in 
zadovoljstvu ljudi nasploh. 

Spoštovani!

Ob tej priložnosti bi se rad v prvi vrsti zahvalil 
številnim gasilkam in gasilcem, ki ste v vseh teh 
letih delovali v okviru društva in nemalokrat v 

želji pomagati bližnjemu tvegali lastno življenje. 
Pri tem gre zahvala seveda tudi vašim svojcem, ki 
so vam znali stati ob strani. Zahvaljujem se vsem 
predsednikom in poveljnikom, ki  so nesebično 
darovali svoj čas in znanje širši družbeni skupnosti 
in s tem pripomogli k večji varnosti v občini.

Tudi v prihodnje vam želim obilo uspehov in 
sreče, z željo, da bi se vrednote, ki jih prenašate 
na mlajše generacije, čim bolj ohranile in bile v 
družbi tudi ustrezno cenjene. 

Župan občine Hrastnik
Miran Jerič
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130 let humanega in ustvarjalnega dela

130 let neprekinjenega delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Hrastnik je doba, v kateri se 
je dogajalo in zgodilo marsikaj. Spreminjali so se 
politični sistemi, pripetile tri vojne, zamenjale tri 
države, prihajali in odhajali člani ter vodstva … 

Vendar vse to ni vplivalo na osnovno poslanstvo 
gasilcev – pomagati pomoči potrebnim ter 
delovati za občane in z občani. S svojim vestnim 
delovanjem ste veliko pripomogli k ugledu 
gasilstva, tako na ravni Hrastnika kakor tudi v 
celotnem Slovenskem merilu. Vsakodnevno 
ste za kakršno koli pomoč na razpolago vsem 
občanom Hrastnika. Vsa ta leta ste razdajali svoje 
proste minute in ure, marsikdaj pozabili tudi 
na delo doma, zgolj zato, da so bile intervencije 
uspešne, rešeno življenje in premoženje občanov 
in občank. 

Veliko časa ste namenili izobraževalni in preven-
tivni dejavnosti, kar se kaže v dobri osveščenosti o 

požarni varnosti vseh občanov Hrastnika. Pri tem 
ste velikokrat pozabljali nase in dajali prednost 
drugim. V zadnjih letih ste uspešno pristopili k 
energetski sanaciji prostorov gasilskega doma, ki 
se počasi zaključuje. Tudi v ta namen je bilo pora-
bljenih ogromno ur prostovoljnega dela. Ste dru-
štvo z najdaljšo tradicijo v Gasilski zvezi Hrastnik, 
s svojimi člani aktivno sodelujete na nivoju Regij-
skega sveta gasilskih zvez Zasavje ter na Gasilski 
zvezi Slovenije. 

Vzorno in uspešno delujete na vseh nivojih gasil-
stva – tako pri delu z mladino, veterani kakor tudi 
s članicami. Kljub vsem dosežkom in uspehom 
vam zagona za nadaljnje delo ne manjka.  Z opti-
mizmom in željo zrete naprej, iščete nove rešitve, 
znanja …

Ob obletnici vam v imenu Gasilske zveze Hrastnik 
izrekam čestitke, ter se vam z iskrenim HVALA 
zahvaljujem za vso delo, ki ste ga opravili – tako 
v dobro vseh občanov in občank, kakor tudi v 
pomoč in v sodelovanju z Gasilsko zvezo Hrastnik. 
Ponosni smo, da imamo takšne gasilce, kot ste vi, 
druženje in sodelovanje z vami nam je v veselje 
in čast.

Predsednik GZ Hrastnik
Timotej Funkel

Timotej Funkel
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Minilo je 130 let

Marsikdo se sprašuje, zakaj postati in biti gasilec? 

Preprosto, gasilci smo popolnoma navadni ljudje, 
ki nas žene želja, da žrtvujemo svoja življenja za 
pomoč drugemu. Žene nas želja po humanosti in 
pripravljenost pomagati sočloveku v stiski. Smo 
ljudje različnih poklicev, idej in razmišljanj – vse 
pa nas združuje želja priskočiti na pomoč, ko je to 
potrebno.

V letošnjem letu mineva natanko 130 let, 
odkar so se občani Hrastnika odločili ustanoviti 
gasilsko društvo. Društvo, ki globoko zaznamuje 
naša življenja. 130 let delovanja organizacije je 
zagotovo častitljiv jubilej in nanj smo še posebej 
ponosni vsi člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Hrastnik. Ta obletnica je dokaz, da ima 
gasilstvo pri nas globoke in trdne temelje, na 
podlagi katerih je društvo danes umeščeno v 
četrto kategorijo in je tako osrednja gasilska 
enota v Občini Hrastnik.

Zavedamo se, da so le dobra opremljenost, visoka 
strokovna in fizična pripravljenost ter pozitivna 
naravnanost ključ do uspešnih operativnih 
izvajanj nalog posameznega gasilca. Pri tem 
ne smemo zanemariti tudi ustrezne skrbi za 
delovanje posamezne gasilske opreme in vozil. 
Ponosen sem, da naše društvo razpolaga s 
sodobno tehniko, ki jo tudi vseskozi dopolnjujemo 
oziroma po potrebi nadomeščamo z novejšo. Vsi 
naši operativni gasilci pa so opremljeni s sodobno 
osebno varovalno zaščitno opremo.

Kot že v preteklih letih tudi dandanes največ dela 
in energije vlagamo v delo z mladino. Zavedamo 
se namreč, da te gasilke in gasilci predstavljajo 
prihodnost naše organizacije, oni so tisti, ki 
bodo skrbeli za nadaljnji razvoj gasilstva v občini 
Hrastnik. Gasilci si vedno zastavljamo visoke cilje 
in tako vseskozi napredujemo. Na ta način smo 
se lotili obnove društvenih prostorov in jo tudi 
uspešno izvedli – vsak izmed naših članov je 
prispeval svoj kamenček v mozaik nove podobe 
doma, ki nam je tako v velik ponos. Zavedamo 
se neprecenljivosti prostovoljnega dela in časa 
vloženega v ta projekt, na ta način smo namreč s 
skupnimi močmi izboljšali pogoje za delovanje in 
operativno sposobnost društva. 

V letu 2016 smo bili osredotočeni predvsem 
na pripravo ustrezne razpisne dokumentacije 
za nakup novega vozila AC 35/60, ki smo ga ob 
tem častitljivem jubileju, 130. obletnici društva, 
prevzeli v uporabo. 

Pri pregledu poročil zadnjih desetih let delovanja 
našega prostovoljnega gasilskega društva lahko 
ugotovimo, da smo delovali uspešno ter, da so bili 
naši visoko zastavljeni cilji vedno izpolnjeni.

Na koncu bi se rad iskreno zahvalil vsem članicam 
in članom Prostovoljnega gasilskega društva 
Hrastnik, ki s svojo prisotnostjo in požrtvovalnim 
delom na kakršen koli način pomagajo pri 
delovanju društva – brez vas danes namreč ne bi 
s ponosom praznovali tega jubileja!

 
Poveljnik PGD Hrastnik

Dejan Peklar

Dejan Peklar
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Obdobje do druge svetovne vojne

Vadbo prvih članov je prevzel Andrej Sackl, ki je 
bil zaposlen na rudniku, pred tem pa je že deloval 
kot gasilec. Začetki so bili skromni, vendar so 
zavedni člani in vodstvo uspeli utrditi društvo, 
nakupiti izredno sodobno in kvalitetno opremo 
ter širiti članstvo. 

Pogum, požrtvovalnost in močna narodnostna 
zavest so prispevali h krepitvi članstva, ki mu je, 
kljub nasprotovanju hrastniških industrijskih 
mogotcev, uspelo odpraviti nemško poveljevanje 
in leta 1902 prvikrat nastopiti s slovenskim 
poveljevanjem tudi v javnosti.

Ob 20-letnici, leta 1907,  je bil razvit prvi društveni 
prapor.

IZ KRONIKE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 
HRASTNIK

Ustanovitev društva

Ideja o ustanovitvi društva je vzklila leta 1887, ko 
so takratne razmere na področju gospodarskega 
razvoja Hrastnika narekovale varovanje splošnega 
premoženja in takratne industrije, predvsem 
objektov Trboveljske premogokopne družbe in 
Tovarne kemičnih izdelkov.

Skupni začetki so bili osnovani v sodelovanju z 
gasilskim društvom Trbovlje, kasneje pa se je, na 
pobudo Ferdinanda Roša, trboveljskega župana 
in hrastniškega gostilničarja, ter Jurija Gossletha, 
solastnika TKI, ustanovilo samostojno društvo. 
Ustanovni občni zbor skupnega društva je 
potekal 14. aprila 1887, že 31. oktobra 1887 pa je 
hrastniško gasilsko društvo stopilo na samostojno 
pot. 

Hrastniškemu odseku je na začetku načeloval 
Peter Rückl, v odboru pa so bili še Ferdinand 
Roš, Alojz Podmenik, Franc Laznik, Andrej Sackl, 
Alojz Gospodarič, Ivan Meke, Ivan Sorčan, Josip 
Dolinšek, Alojz Pinter, Ivan Laznik, Jakob Zakošek, 
Franc Brecl in Valentin Rozin.

Pomembno prelomnico predstavlja leto 1891, ko 
je društvo pridobilo prve lastne prostore, v katerih 
še vedno deluje. S tem pa se je začelo obdobje 
večnega prenavljanja, preurejanja in širjenja, ki 
pravzaprav traja še danes.
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To obdobje zaznamujejo tudi številni požari, pri 
gašenju katerih so člani sodelovali z moštvom in 
opremo: večji požar v TKI Hrastnik, v Šavni peči, v 
vasi Prapretno …

Leta 1932 je hrastniške gasilce prizadela težka 
nesreča pri vaji z raztezalno lestvijo pred rudniško 
delavnico. Lestev se je nagnila, pri čemer je gasilec 
Dušak padel na tla. Ponesrečenca so morali 
odpeljati v ljubljansko bolnišnico, nesreča pa je 
med gasilci še dolgo odmevala.

Ob praznovanju 50-letnice, leta 1937, je društvo 
prevzelo novo motorno brizgalno Rosenbauer in 
gasilski avtomobil. Jubilej so proslavili z baklado 
gasilcev po hrastniški dolini.

Druga svetovna vojna
 
Med okupacijo je društvo vse težje opravljalo 
svoje poslanstvo, saj je njihove prostore zasedla 
okupacijska vojska, večji del gasilcev pa je odšel 

v partizane. Zaradi takšnih razmer je gasilska 
dejavnost v društvu skoraj izumrla, redkih članov 
pa ni uspela združiti niti okupatorjeva prisila.

Vojno obdobje je terjalo svoj davek, saj se kar 12 
članov ni vrnilo iz vojne vihre. Društvo je spomin 
nanje obeležilo leta 1947, ko so ob 60-letnici 
na gasilskem domu odkrili spominsko ploščo, 
posvečeno v narodnoosvobodilni vojni padlim 
gasilcem.
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Povojna leta in obdobje do 
samostojne Slovenije

Po letu 1945 so se v društvu spet začeli zbirati 
starejši gasilci, podmladka pa skoraj ni bilo. Vzponi 
in padci so se nadaljevali vse do leta 1954, ko je 
društvo potrebovalo zunanjo pomoč. Ureditev 
razmer je na nujnem sestanku leta 1954 zahteval 
takratni predsednik občine, Stanko Brečko, ki je 
zagotovil dodatna finančna sredstva in zamenjal 
del upravnega odbora. Odnosi v društvu so se 
izboljšali, v organizacijo pa so se vrnili tudi mnogi 
člani, ki so bili prej zadržani in apatični.

Ob praznovanju občinskega praznika leta 1955 
je društvo razvilo nov prapor, leta 1956 pa so 
kupili za tisti čas sodobno gasilsko vozilo. Veliko 
prostovoljnih ur so člani poleg vaj in izvajanja 
intervencij namenjali obnovi in razširitvi prostorov 
gasilskega doma.

V obdobju šestdesetih let je bila pomembna 
kadrovska pridobitev pristop Janka Legvarta, ki 
je kot gasilec z veliko izkušnjami, voditeljskimi 
sposobnostmi in še večjo zavzetostjo za gasilsko 
delovanje povrnil društvu ugled, spoštovanje, 
predvsem pa operativno pripravljenost. V tem 
času so bili zaslužni tudi nekateri drugi člani: 
Jakob Klemen, Jože Jelen in Stane Slapšak, ki je 
pričel vzgajati mlade pionirje.

Aktivnosti društva so zaznamovala obsežna 
investicijska vlaganja, prenove prostorov, 
izgradnja novega mostu pred orodjarno in nakup 
sodobne gasilske opreme. Tako je bila leta 1962 
kupljena motorna brizgalna Sora, leta 1965 pa 
novo orodno vozilo TAM 2000.

Ob praznovanju 80-letnice, leta 1967, so bila 
podeljena številna priznanja in odlikovanja 
zaslužnim gasilcem za delo v društvu, izražena pa 
je bila tudi potreba po gasilskem vozilu s cisterno.

Gasilstvo se je tudi v Hrastniku vse bolj lotevalo 
organizacijskega urejanja. Društvo je bilo že od 
leta 1955 vključeno v Občinsko gasilsko zvezo 
Hrastnik, ki je povezovala vsa gasilska društva 
v občini. V letu 1969 so sprejeli nov Statut in 
spremenili naziv društva. Od  takrat dalje se je 
društvo imenovalo Gasilsko društvo Hrastnik-
esto.

Društveno dejavnost v letu 1972 označujeta dva 
pomembna dogodka – proslava ob 85-letnici 
društva in pobratenje z gasilskimi kolegi iz Velenja. 
Le-to je bilo sklenjeno na občnem zboru društva, 
20. januarja 1973.
 
Prelomno leto na področju opremljanja je 1973, 
ko je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo TAM 
6500 s 4500 litri vode in sodobno opremo za 
gašenje.

Hiter razvoj občine in povečevanje števila 
intervencij sta privedla do razmišljanja o zaposlitvi 
gasilcev. Spremembe je prineslo leto 1975, ko se 
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V društvu je pričel delovati gasilski servis, kjer so 
izvajali preglede gasilnih aparatov, pregledovali 
hidrantno omrežje in opravljali prevoze vode.

Leta 1984 so se morali vsi hrastniški gasilci izkazati 
ob gašenju požara rudniških delavnic in skladišča. 
V požaru je nastala velika gmotna škoda, na 
srečo pa ni bilo poškodovanih. Zaradi poškodb 
in dotrajanosti objektov je Rudnik Hrastnik le-te 
porušil in zgradil sodobnejše, kar je prispevalo 
tudi k modernejšemu izgledu centra mesta.

Na občnem zboru leta 1985 je bil za predsednika 
GD Hrastnik-mesto izvoljen Aleksander Šivec. 
Zadal si je cilj, da se društvo sodobno opremlja, 
članstvo redno usposablja, do bližajoče se 
100-letnice društva, v letu 1987, pa naj bi se uredili 
tudi novi prostori za vse številnejšo opremo 
in vozila. Z veliko prizadevnostjo vseh članov 
društva, s pomočjo podjetij, občine in občanov, 
so bile zadane naloge tudi izvršene. Izvedlo se 
je prekritje potoka, zgradila se je garaža za štiri 
vozila in kupila priklopna 22-metrska lestev. 

Praznovanje 100-letnice društva se je pričelo z 
otvoritvijo novih garaž. Na slavnostni seji v hotelu 
Jelka so članom in drugim zaslužnim za delo 
in pomoč podelili odlikovanja in zahvale. Člani 

je v hišniško stanovanje gasilskega doma vselil 
nov gospodar, ki je bil hkrati tudi prvi zaposleni v 
nastajajočem Občinskem operativnem gasilskem 
centru s sedežem v Gasilskem društvu Hrastnik-
mesto.

V tem obdobju potekajo tudi priprave na 90-let-
nico društva. Slednje je pridobilo nove prostore v 
objektu »stare občine«, ki jih je bilo potrebno ob-
noviti in primerno urediti kot prostore za dežurno 
sobo in pisarne OGZ Hrastnik. Uredila se je tudi 
zunanja fasada gasilskega doma in na novo 
zgradila sejna dvorana, orodjarna in garderoba. 
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potrebna pa je bila tudi zunanja pomoč. Poleg 
velike materialne škode je požar zahteval tudi 
življenja treh zaposlenih.

Čas osamosvojitve Slovenije

Devetdeseta leta so prinesla številne družbene 
spremembe, saj je Republika Slovenija pričela 
stopati na svojo samostojno pot. Tudi člani 
društva so ob tem občutili narodni ponos in željo 
po suverenosti. A kljub rezultatom plebiscita in 
naporom demokratično izvoljenih voditeljev, 
odcepitev ni potekala mirno. Tako smo bili junija 
1991 priča desetdnevni vojni, ki pa se naših krajev, 
z izjemo letalskega napada na oddajnik na Kumu 
in aktiviranja siren ob grožnji z letalskim napadom, 
na srečo ni neposredno dotaknila, Člani društva 
so po svojih močeh pomagali pri usposobitvi 
zaklonišč, prevozih, skladiščenju vojaške opreme 
in številnih dežurstvih. 

Ob praznovanju 105-letnice društva, leta 1992, 
ni bilo velike slovesnosti, je pa društvo pridobilo 
novo moštveno vozilo Citroen C 25D 4 x 4.

društva so ponosno sodelovali na veliki paradi 
gasilcev, ki se je je udeležilo 41 gasilskih društev, 
govorniki ob tej priložnosti pa so bili: poveljnik CZ, 
Miran Bogataj, predsednik SO Hrastnik, Leopold 
Grošelj, in predsednik OGZ Hrastnik, Miran Grohar.

Ob prodaji vozila TAM 2000 je društvo navezalo 
stike z gasilci Male Polane iz Prekmurja. Z leti so se 
med člani stkale prijateljske vezi in tako je bilo leta 
1990 podpisano pobratimstvo in s tem zaveza, da 
se društvi medsebojno povezujeta in srečujeta.

V letu 1990 smo bili priča katastrofalnemu požaru, 
ki je zajel objekte Steklarne Hrastnik. Z velikimi 
napori pri gašenju in reševanju so se spopadli 
gasilci vseh  hrastniških gasilskih društev, 



19

Ponosnih 130 let PGD HRASTNIK

2004 sodelovali pri odpravljanju posledic neurja 
v vasi Ukva v Italiji. Društvo je pod vodstvom 
predsednika Ljubomirja Zalezine pričelo z 
aktivnostmi za nakup sodobnega gasilskega 
vozila GVC 24/50. Pridobitev slednjega je bila že 
opredeljena in sprejeta v dolgoročnem planu 
nakupa skupne, zaščitne in ostale opreme ter vozil, 
sklenjenim med Občino Hrastnik, GZ Hrastnik 
in gasilskimi društvi. Oktobra 2005 je potekala 
večja gasilska vaja Log 2005, ki je sklenila leto 
praznovanja 50-letnice GZ Hrastnik.

April leta 2006 je bil za društvo posebno slovesen, 
saj je bilo prevzeto novo gasilsko vozilo GVC 24/50, 
na podvozju MB Atego, s štirikolesnim pogonom. 
Vozilo je bilo izdelano v podjetju Gasilska vozila 
Pušnik iz Slovenske Bistrice. 

Z novo pridobitvijo se je zavoljo vgrajene sodobne 
opreme občutno povečala požarna varnost v 
občini. Sredstva za nakup vozila je zagotovila 
Občina Hrastnik, pod vodstvom župana in 
častnega člana društva, Mirana Jeriča, ki je vozilo 
v družbi generalnega direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje, Bojana Žmavca, tudi slovesno 
predal.

Leta 1994 je novi predsednik društva, Božidar 
Cigelnjak, poskrbel za posodobitev servisne 
delavnice, zamenjavo strehe na objektu »stare 
občine« in obnovitev fasade na stolpu in objektu. 
Leta 1996 je bila podpisana Listina o sodelovanju 
z gasilci iz nemškega mesta Kriftel, ki so pomagali 
pri prevozih humanitarne pomoči za begunce, 
nastanjene v Begunskem centru Hrastnik. Pričele 
so se priprave na 110-letnico, ki jo je društvo 
obeležilo leta 1997. Ob tej priložnosti so razvili 
nov prapor in izvedli družabno srečanje gasilcev 
z občani v Športni dvorani Hrastnik.

Za društvo je pomembno pridobitev predstav-
ljalo  vozilo Mitsubishi z oznako GVGP-1, ki so 
ga kupili leta 1998. Društvu ga je svečano pred-
al častni član, takratni župan Občine Hrastnik, 
Leopold Grošelj. Istega leta je občina Hrastnik 
sprejela nov grb in zastavo, ki so jo na svečanosti 
pred občinsko stavbo prvič izobesili člani PGD 
Hrastnik-mesto.

Uspešno delo društva se je nadaljevalo – tako 
pri usposabljanju in nabavi opreme kot tudi 
pri vzdrževanju gasilskega doma. Za potrebe 
operative je društvo leta 2000 pridobilo novo 
vozilo za prevoz moštva. Operativni člani so leta 
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Istega leta je bilo pobratenemu PGD Mala Polana 
podarjeno kombinirano gasilsko vozilo Zastava 
650, ki so ga zgledno preuredili in prevzeli na 
60-letnici delovanja njihovega društva.

Za potrebe operativne enote društvo prevzame 
nov gasilski priklopnik TOKI za prevoz motorne 
brizgalne z opremo, ki še dodatno poveča 
operativno sposobnost gasilske enote.

PGD Hrastnik posebno skrb namenja podmladku, 
saj se zaveda, da brez mladih ni razvoja in napredka. 
Tako je bila že pred 60 leti v društvu ustanovljena 
mladinska komisija, ki skrbi za izobraževanje in 
družabno udejstvovanje najmlajših gasilcev. 

Plod uspešnega dela z mladimi so tudi uspehi, ki 
jih slednji dosegajo na različnih tekmovanjih, na 
vseh nivojih in v vseh kategorijah. Prav zato je bila 
želja članov društva, da se jubilejno leto 2007, 
ko je društvo praznovalo 120-letnico delovanja, 
proglasi za leto mladih. 

Tako so tekom celega leta potekale različne 
aktivnosti, v mesecu praznovanja pa je bilo v 
počastitev obletnice organizirano pionirsko in 
mladinsko tekmovanje.

Na osrednji slovesnosti so mladi prevzeli mladinski 
prapor, ki slovesno krasi vitrino v društveni 
sejni sobi. Slavnostna gosta na prireditvi sta 
bila generalni direktor Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Bojan Žmavc, in predsednik Gasilske 
zveze Slovenije, Anton Koren, slavnostni govornik 
pa župan občine Hrastnik, Miran Jerič. Zaključek 
prireditve je minil ob druženju gasilcev, gasilskih 
prijateljev iz Velenja in Male Polane ter vseh 
povabljenih v Športni dvorani Hrastnik. 

Za uspešno izvedbo praznovanja si priznanje 
zaslužita takratni predsednik društva, Ljubomir 
Zalezina, in komisija za pripravo obletnice s člani 
društva.
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ZADNJIH DESET LET

Leto 2008

V kongresnem letu 2008 je vodenje poveljstva 
društva ponovno prevzel Bogomir Jamšek. 
Pričele so se priprave na regijsko tekmovanje in 
po osvojitvi prvega mesta članske ekipe A, se je 
le-ta uvrstila na državno tekmovanje na Ravnah 
na Koroškem.

V okviru GZ Hrastnik je bilo društvo organizator 
večje skupne vaje v TKI Hrastnik, pri kateri je 
sodelovalo več kot 100 operativnih gasilcev.

Leto 2009

Na občnem zboru se je potrdil spremenjeni 
Statut društva, s programom pa so bili zastavljeni 
novi cilji in naloge. Poveljstvo društva je pričelo 
z aktivnostmi za nabavo novega moštvenega 
vozila.

Poleg 71 intervencij je bilo opravljenih 464 
prevozov pitne vode za potrebe občanov v višje 
ležečih zaselkih občine. Društvo je v uporabo 
pridobilo zmogljiv kompresor za polnjenje 
tlačnih posod IDA, generalno pa se je kleparsko in 
ličarsko obnovilo vozilo TAM 130 T 11.

Zaključena je bila nujno potrebna ureditev 
dežurne sobe – vgradilo se je novo pohištvo 
in sodobna oprema za dežurno službo. Leto je 
zaznamovalo pestro družabno življenje, saj smo 
se udeležili srečanj s pobratenima društvoma. Žal 
pa nas je v tem letu po hudi bolezni zapustil naš 
član Darko Majcen, častni poveljnik OGZ Hrastnik 
in prejemnik najvišjega gasilskega priznanja 
Matevža Haceta. Po žalni seji v PIGD Rudnik 
Hrastnik ga je na zadnjo pot pospremilo veliko 
število gasilcev in prijateljev.

Leto 2010

Skupaj s programom dela in nabave opreme je 
društvo pripravilo nov srednjeročni program na-
kupa gasilske opreme in vozil. Leto je zaznamova-
la pridobitev novega gasilskega vozila za prevoz 
moštva in mladine GVM-1, znamke VW Transpor-
ter Syncro. S tem se je varnost prevozov na inter-
vencije in ostale aktivnosti še povečala. Prevzem 
je potekal v okviru prireditev ob praznovanju 
občinskega praznika občine Hrastnik. Člani so iz-
redno aktivni na področju usposabljanja, ob raz-
ličnih humanitarnih akcijah in ostalih društvenih 
aktivnostih. 

S pobratenim društvom PGD Mala Polana je bilo 
izvedeno srečanje ob 20-letnici sodelovanja, kot 
organizatorji pa smo omogočili splavarjenje na 
reki Savi in družabno srečanje v Radečah.
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Leto 2012

Leto je prineslo slabe obete v zvezi z izgradnjo 
novega gasilskega doma, saj se je zaradi 
naraščajoče krize in vladnih ukrepov zmanjšalo 
financiranje. Operativno članstvo se aktivno 
vključuje v vse naloge, društvo se opremi s 
pomožnim sistem za obveščanje ob intervencijah 
preko SMS sporočil.

Zaradi varčevalnih ukrepov je spremenjeno 
delo ReCO Trbovlje, ki v nočnem času ne deluje, 
aktivnosti pa potekajo preko ReCO Ljubljana. Po 
dolgoletnih obljubah je na stolp nameščena nova 
elektronska sirena z daljinskim vodenjem iz ReCO.
V oktobru občino prizadene močan snegolom, 
poplave in zemeljski plazovi.

Na izrednem občnem zboru v juniju so člani 
društva potrdili spremembe Statuta in ga soglasno 
sprejeli. Konec leta 2012 prinese spremembe pri 
delovanju zaposlenih gasilcev. Dežurna služba se 
še naprej izvaja z dvema zaposlenima gasilcema 
v okviru GZ Hrastnik, dodatno pomoč pa izvajajo 
operativni gasilci PGD Hrastnik-mesto in PGD Dol 
pri Hrastniku.

Leto 2013

Kongresno leto prinese spremembe pri vodenju 
upravnega odbora in poveljstva društva. Za 
predsednika je izvoljen Andrej Ferk, mesto 
poveljnika pa prevzame Goran Povše. Vodstvo si 
zada obširen program dela in obnove gasilskega 
doma, saj to zahtevajo pogoji dela in stroški 

Leto 2011

V tem letu se je začela pripravljati idejna zasnova 
za nov gasilski dom, ki bi se gradil za skupne 
potrebe gasilcev, CZ, policije in drugih služb. Člani 
so se udeležili strokovne ekskurzije in si ogledali 
sejem ZiR v Kopru, v oktobru pa je društvo z vso 
opremo sodelovalo na republiški vaji SAVA 2011, 
ki je potekala pri Brodarskem društvu Steklarna 
Hrastnik v Podkraju.
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Slovenijo zaznamuje velika naravna nesreča – v 
žled je okovan velik del države. Občine Hrastnik 
nesreča ne prizadene, društvo posreduje v nekaj 
manjših intervencijah.

Društvo Mladi gasilec na OŠ NHR Hrastnik 
praznuje 30 let delovanja in naše društvo pomaga 
pri izvedbi praznovanja. Zahvala za uspešno 
delovanje gre dolgoletni vodji DMG, Januški Grčar, 
in Jožetu Drugoviču, ki v okviru mentorstva skrbi 
za koordinacijo med osnovno šolo in društvom. 
Jubilejno leto DMG okronajo mladi člani, ki na 
regijskem srečanju v Trbovljah osvojijo 1. in 2. 
mesto, na državnem tekmovanju v Vojniku pa 
mlajša ekipa osvoji naziv državnih prvakov.

obratovanja ter vzdrževanja. Za regijskega 
poveljnika zasavske regije in člana poveljstva GZS 
je bil imenovan Aleksander Draksler, Uroš Meserko 
pa je prevzel mesto predsednika Komisije za 
mladino zasavske regije in člana mladinskega 
sveta GZS.

Društvo je pričelo z obnovo prostorov mladinske 
in sejne sobe ter z izvajanjem energetske sanacije 
z ureditvijo toplotne postaje z novo regulacijo, 
termostatskimi ventili in obnovo izolacije 
cevovodov. Zaradi dotrajanosti sta se v potok 
Boben zrušila oporni zid in most v neposredni 
bližini doma.

Organiziralo se je srečanje s pobratenim PGD 
Velenje, kjer sta si društvi izmenjali darila ob 
40-letnici sodelovanja. Društvo na osnovi načrta 
nabave opreme pridobi dodatno opremo za 
hidravlično orodje, komplete zaščitnih oblek in 
še več ostale potrošne opreme. Na izrednem 
občnem zboru v decembru so člani društva 
soglasno potrdili spremembe Statuta. 

Leto 2014

Na občnem zboru se izvedejo volitve novega 
poveljnika društva. Vodenje poveljstva prevzame 
Dejan Peklar, saj dosedanji poveljnik Goran 
Povše zaradi spremembe bivališča ne more več 
opravljati funkcije.

UO PGD Hrastnik-mesto je na predlog članov 
poveljstva društva sprejel sklep, da se podeli 
naziv častni poveljnik dolgoletnemu poveljniku 
in aktivnemu članu Bogomirju Jamšku. Listino sta 
slovesno podelila Goran Povše in Andrej Ferk. 
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Leto 2015 je bilo jubilejno za Gasilsko zvezo 
Hrastnik, ki je obeležila 60-letnico delovanja 
in uspešno prevzela novozgrajeni poligon na 
Marnem. Na slavnostni seji je član društva Jože 
Drugovič prejel odlikovanje za posebne zasluge.

Na področju operative smo zabeležili podpis 
pogodbe za nabavo nove gasilske avtolestve 
Gimaex – 32 m, ki bo pomembno vplivala na 
požarno varnost v občini (projekt občin Hrastnik 
in Trbovlje). Imenovana je bila komisija za pripravo 
dokumentacije in razpisa za nakup novega 
gasilskega vozila AC 35/60. V mesecu decembru 
članstvo na izrednem občnem zboru sprejme 
spremembo člana v UO. 

Leto 2016

Na občnem zboru sprejet program dela je bil 
zastavljen zelo široko in precej zahtevno, saj so 
se začele priprave na praznovanje 130-letnice 
društva in pridobitev nove gasilske avtocisterne. 
V povezavi s projekti ob praznovanju obletnice se 
odvijajo tudi aktivnosti glede spremembe naziva 
društva in oblikovanja društvenega logotipa.

Leto ponovno zaznamujejo gradbena dela 
in energetske sanacije. Dokonča se ureditev 
»stare garaže«, obnovi balkon in energetsko 
sanira prednja stran gasilskega doma. Povsem 
prostovoljno pa si člani društva uredijo ličen 
klubski prostor, na steno katerega priznana 
akademska slikarka, Severina Trošt Šprogar z 
ekipo nariše čudovito sliko Sv. Florjana. Operativa 
se usposablja na vseh ravneh, konec avgusta 
pa je vpeta v intervencijo ob naravni nesreči, ko 
neurje prizadene del občine. Sprožili so se številni 
zemeljski plazovi, zaradi nanosov kamenja in 

Nadaljujejo se obnovitvena dela v društvenih 
prostorih: zgradi se nova kopalnica in sanitarije, 
opremi mladinska soba, energetsko se sanirajo 
sejna dvorana, delavnica in stara garaža, obnovita 
se garderoba in dežurna soba.

Leto 2015

V letu 2015 je društvo aktivno na vseh področjih 
dela, tako pri članih, članicah, mladini in starejših 
gasilcih. Poleg rednih nalog se je nadaljevala ob-
nova prostorov stare garaže, servisne delavnice, 
predprostora in čajne kuhinje. Vsa dela se izvajajo 
prostovoljno, s pomočjo marljivih članov društva, 
med katerimi pa nekateri posamezniki še posebej 
izstopajo.

Društvo je izredno dejavno na področju 
humanitarne dejavnosti, člani namreč nudijo 
pomoč dobrodelnim organizacijam (Rdeči križ, 
Društvo upokojencev, Društvo invalidov, Anina 
zvezdica …) pri najrazličnejših akcijah pomoči 
občanom.
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Na plenumu GZS sta za delo v gasilstvu visoki 
odlikovanji prejela Miran Grohar – Kipec gasilca 
– in Aleksander Šivec – Plaketo gasilca. Regijski 
poveljnik in član društva Aleksander Draksler pa 
je ob dnevu CZ prejel Bronasti znak CZ Republike 
Slovenije.

Novembra se je društvo z žalno sejo in gasilskim 
pogrebom poslovilo od nekdanjega poveljnika in 
prizadevnega člana Staneta Žagarja.

V okviru sodelovanja med pobratenimi društvi so 
se člani PGD Hrastnik-mesto udeležili slovesnosti 
ob 70-letnici PGD Mala Polana, z zanimanjem pa 
so si ogledali tudi novo pridobitev PGD Velenje, 
sodobno vozilo GVC 16/25.

Leto 2017

Jubilejno leto je društvo pričelo s slovesnim 
občnim zborom ter pripravami na izvedbo 
praznovanja in prevzema novega gasilskega 
vozila. Na izrednem občnem zboru v aprilu je 
društvo sprejelo spremembo Statuta, in sicer se 
je preimenovalo v Prostovoljno gasilsko društvo 

mulja pa je bil ohromljen promet na številnih 
cestah. Na področju opremljanja je bilo to leto 
za društvo eno najuspešnejših. V oktobru so se 
člani društva udeležili prevzema nove gasilske 
avtolestve Gimaex-32 m – skupni projekt občin 
Hrastnik in Trbovlje. Vozilo je v uporabi Gasilskega 
zavoda Trbovlje.

Dolgotrajno prizadevanje vodstva društva je 
prineslo rezultate glede nakupa nove gasilske 
avtocisterne. V novembru je bila s podjetjem 
GV Pušnik d.o.o podpisana pogodba za dobavo 
vozila AC 35/60. Sredstva za nakup je v celoti 
zagotovila Občina Hrastnik, za kar gre zahvala 
županu Miranu Jeriču.

Društvo je s ponosom sodelovalo pri praznovanju 
rojstnega dne najstarejšega gasilca Jožeta Jelena 
in hkrati najstarejšega občana Hrastnika. Sto let 
življenja in 80 let dela v gasilstvu je jubilej, ki bo 
vsem še dolgo ostal v spominu. Predvsem pa 
slavljenčeve besede: »Ne pozabite na mene.«
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Hrastnik, na osnovi arhivske opreme in krajevnih 
značilnosti pa se je potrdil nov logotip društva.
Potekala so še zadnja dela na objektu gasilskega 
doma z dokončanjem fasade, vsa prizadevanja pa 
se usmerjajo v ureditev garaže, kjer bo garažirano 
novo gasilsko vozilo AC 35/60, ki ga je društvo 
pridobilo v mesecu maju. Člani društva so se 
aktivno pripravljali na praznovanje 130-letnice 
društva. Za dan praznovanja je bil določen 16. 

junij 2017, ko bo v Delavskem domu Hrastnik 
potekala slavnostna akademija, v nadaljevanju pa 
bo sledila slovesnost ob prevzemu novega vozila 
AC 35/60. 

Dan se bo sklenil v Športnem parku na Logu 
– z veliko veselico in družabnim srečanjem za 
vabljene goste, gasilce in občane Hrastnika.
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V PGD Hrastnik veliko pozornosti namenjamo 
delu z mladimi, saj se dobro zavedamo, da le-ti 
predstavljajo prihodnost društva. V ta namen je 
bila že pred več kot 60 leti ustanovljena komisija, 
ki pokriva področje izobraževanja in družabnega 
udejstvovanja mladine. 

Plod uspešnega dela so tudi dobri rezultati, ki 
jih naši najmlajši dosegajo tako na občinskem, 
regijskem, kot tudi državnem nivoju. Zahvale za 
takšne dosežke pa lahko pripišemo predvsem 
našim mentorjem, ki veliko svojega prostega 
časa namenjajo pripravam na vaje. V jubilejnem 
letu 2007, ko je društvo praznovalo 120 let 
neprekinjenega delovanja, je mladinska komisija 
na slavnostni seji razvila svoj prvi prapor. V 
počastitev obletnice pa je bilo organizirano tudi 
tekmovanje. V zadnjih desetih letih je bilo na 
področju dela z mladimi opravljenega ogromno 
dela, saj so pionirji in mladinci skupno izvedli 
preko 400 rednih vaj. 

V letu 2007, ko se tekmovanja v gasilski orientaciji 
in kvizu še niso organizirala na nivoju zasavske 
regije temveč na nivoju gasilske zveze, so si naši 
mladi gasilci na obeh tekmovanjih priborili prva 
mesta, ter se tako uvrstili na državni tekmovanji. 
Od leta 2008 do vključno 2010 so se mladi gasilci 
udeleževali vseh tekmovanj, ki so potekala na 

občinskem in regijskem nivoju. Z vsakega od njih 
so domov prinesli vsaj en pokal, posledično pa so 
se redno uvrščali na državna tekmovanja. 

Mentorji PGD Hrastnik že vrsto let sodelujejo 
z Društvom mladi gasilec (DMG), ki deluje na 
hrastniški osnovni šoli. Večina članov društva je 
vključena v DMG in prav trojka gasilcev iz PGD 
Hrastnik, ki je leta 2014 zastopala barve DMG na 
državnem tekmovanju, je osvojila naslov državnih 
prvakov. V letu 2015 pa je desetina mladincev 
na tekmovanju iz gasilsko športnih tekmovalnih 
disciplin postala regijski prvak in si s tem prislužila 
nastop na državnem tekmovanju v letu 2016. 

Poleg udeležbe na vseh tekmovanjih za mladino 
v gasilski zvezi in regiji, pa so se mladi gasilci 
izobraževali tudi na področju požarne preventive, 
pridobivali nazive in preventivne značke, ter se 
praktično izobraževali na vajah, izletih in taborih v 
organizaciji GZ Hrastnik. Trenutno v PGD Hrastnik 
delujeta dve desetini (pionirji in mladinci), 
ki skupaj štejeta 24 mladih članov, ki vestno 
obiskujejo vse vaje in ostale aktivnosti. 

Mladinska komisija si bo tudi v bodoče prizadevala 
za pridobivanje novih članov in uspešno delo z 
njimi. Zavedamo se namreč, da je društvo brez 
mladine kot drevo brez korenin.

KOMISIJA ZA DELO Z MLADINO
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KOMISIJA ZA DELO S ČLANICAMI

»Biti gasilec, pomagati v nesreči, biti močan in 
pogumen …« je dolgo veljalo za »moško zadevo«. 
A vendar že dolgo drži, da smo po vključenosti 
žensk v gasilska društva med prvimi v Evropi.

Leta 2008 je v našem društvu z delom pričela 
Komisija za delo s članicami. Število članic se je 
skozi leta spreminjalo, in sicer od 5 do 14, trenutno 
pa nas aktivno deluje 9.
 
V okviru Komisije za delo s članicami pri GZ 
Hrastnik poteka sodelovanje med društvi in vsako 
leto eno izmed njih organizira srečanje članic. V 
okviru slednjega poteka izobraževanje, izvajajo 
se delavnice, članice imajo možnost druženja in 
izmenjevanja izkušenj. Prav tako vsako leto eno 
društvo pripravi operativno vajo za članice, na 
kateri aktivno sodelujemo. Članice PGD Hrastnik 
smo se udeležile tudi številnih strokovnih ekskurzij 
– Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS 
na Igu z ogledom Tehniškega muzeja v Bistri, 
obisk PGD Zrkovce in PGD Pobrežje z ogledi 
znamenitosti Maribora, obisk Gasilske brigade 
Koper ter ogled Luke Koper in Strunjanskih solin.

Vključujemo se tudi v aktivnosti Komisije za delo 
s članicami Zasavske in Posavske regije – pohod 
članic v Turje, na Kopitnik in Gore, orientacijski 
pohod v Šentlambertu nad Zagorjem, 
Perkmandeljčev pohod skozi Savski rov, 
vsakoletna srečanja na okroglih mizah v Raki, na 
usposabljanjih in delavnicah v Preboldu, v Čečah 
in na Dolu, kjer smo gostili tudi drugo poklicno 
gasilko, Suzano Anžur.

Vsako leto se aktivneje vključujemo v delo 
našega društva. Sodelujemo v Komisiji za starejše 
gasilce, pomagamo Komisiji za delo z mladino pri 
pripravah in spremstvu na različna tekmovanja, 
ob 30. obletnici DMG OŠ NHR Hrastnik pa smo 
pomagale pri pripravi razstave vseh priznanj in 
pokalov, ki je bila na ogled v šolski avli.

Aktivno sodelujemo na operativnih vajah članov, 
na izobraževanjih, različnih tekmovanjih članov 
in članic ter pri vseh drugih delovnih nalogah 
v društvu, z izjemo intervencij. Posebej pa se 
trudimo prispevati k urejenosti gasilskega 
doma, na pomoč priskočimo ob praznovanjih 
in srečanjih, ter ob takšnih priložnostih vedno 
poskrbimo tudi za »kaj sladkega«.

Komisija za delo s članicami PGD Hrastnik 
Januška Grčar
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Hrastnik se, glede na število prebivalcev in velikost 
občine, ponaša z velikim številom gasilskih društev 
in gasilcev. A ne zgolj število članov, tudi 130-letno 
delovanje kaže na to, da smo se vseskozi zavedali 
pomena pripravljenosti pomagati ljudem, 
varovanju njihovega premoženja in življenja. 
Razvoj gasilstva je bil skladen z gospodarskim 
razvojem doline, rudarstva, steklarstva, kemične 
industrije …

Tako se je vzpostavil sistem, ki je temeljil na 
prostovoljnem delu – za potrebe takratne 
gospodarske dejavnosti in prebivalcev. Menjale so 
se generacije, menjale so se ureditve, a niti politika 
niti vojne niso spremenile našega temeljnega 
načela – ponuditi ljudem roko v pomoč, ko jo ti 
potrebujejo.

Skozi leta so se tako menjale generacije gasilcev, 
ki so v svojih vrstah združevale mladino, ženske in 
moške, ter starejše gasilce – veterane. Povezovalo 
jih je tovarištvo, zavednost in pripravljenost 
pomagati vsakomur. Zahvalo za delo gasilcu 
predstavlja lepa beseda in podelitev priznanj za 
dolgoletno, tudi 80-letno pripadnost gasilskim 
vrstam. Seveda, ko postaneš veteran, s svojim 
delom ne končaš. Naloga vsakega posameznika 
je, da po svojih močeh, s prenašanjem znanja 
in izkušenj na mlajše generacije, poskrbi , da bo 
gasilstvo še naprej v ponos vsakemu gasilcu, 
krajanu in tudi županu. Dela za veterane ne 
manjka – sodelovanje v akcijah, skrb za opremo, 
izobraževanje mladih, skrb za ohranjanje 

zgodovine društva, delo pri obnovi doma … 
Žal nobeni izmed generacij ni uspelo, da bi se 
zgradil nov gasilski dom, so se pa posodobili in 
funkcionalno uredili obstoječi prostori.

Sekcija veteranov ima svoj program dela in 
vsako leto iz poročila izhaja, da smo ga v celoti 
izpolnili in tudi presegli. Sekcija veteranov se 
povezuje tudi s sekcijo veteranov Gasilske zveze 
Hrastnik, veteranov Zasavske regije in z veterani 
pobratenih gasilskih društev. Ta srečanja potekajo 
predvsem v smislu druženja, seveda pa imajo 
tudi športni navdih. V zadnjih letih v društveni 
sekciji veteranov deluje tudi tekmovalna enota, 
ki je na srečanjih veteranov osvojila precej prvih 
mest. Za večje uspehe na občinskih in regijskih 
tekmovanjih pa bo potrebnih še več priprav.

Posebno skrb veterani posvečamo najstarejšim 
članom društva. Nekateri še sami obiščejo gasilski 
dom, pri drugih pa poskrbimo za prevoz, ali pa 
jih obiščemo na domu. Vsako leto v spomin naših 
pokojnih članov na njihovih grobovih prižgemo 
svečko – na nikogar ne pozabimo, kakor tudi ne 
na njihov prispevek našemu društvu. 

Oni so namreč tisti, ki so nam pokazali, kaj 
pomenijo besede pripadnost, humanost, 
solidarnost in tovarištvo. To pa je tudi poslanstvo, 
ki ga mi, s svojim delom, prenašamo na prihodnje 
generacije. 

Komisija za delo z veterani PGD Hrastnik
Aleksander Šivec

KOMISIJA ZA DELO Z VETERANI
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OPERATIVNO DELO V SLIKOVNEM PRIKAZU
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PREDSEDNIKI IN POVELJNIKI PGD HRASTNIK OD 1887

PREDSEDNIK POVELJNIK

1923 Peter BAUERHEIM August DOLINŠEK

1936 Ferdinand ROŠ Alojz LEGVART

1937 Alojz LEGVART Štefan VRESL

1945 Alojz LEGVART Štefan VRESL

1950 Alojz HOFBAUER Ferdinand ZORČIČ

1954 Jaka KLEMEN Ferdinand ZORČIČ

1957 Jaka KLEMEN Jože JELEN

1958 Jože JELEN Ivan LEGVART

1964 Ivan URBAJS Ivan LEGVART

1977 Ivan LEGVART Stane ŽAGAR

1978 Edvard BALOH Stane ŽAGAR

1981 Edvard BALOH Jože ZAJEC

1985 Aleksander ŠIVEC Jože ZAJEC

1992 Aleksander ŠIVEC Bogomir JAMŠEK

1994 Božidar CIGELNJAK Bogomir JAMŠEK

1998 Božidar CIGELNJAK Bogomir JAMŠEK

2003 Ljubomir ZALEZINA Aleksander DRAKSLER

2008 Ljubomir ZALEZINA Bogomir JAMŠEK

2013 Andrej FERK Goran POVŠE

2014 Andrej FERK Dejan PEKLAR

1887 PRVI NAČELNIK – Peter RUCKL

NAČELNIK – Josip DOLINŠEK
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VODSTVO PGD HRASTNIK V LETU 2017

Stojijo: Stanislav Gilčvert, Uroš Meserko, Damjan Glogovšek, Jože Drugovič, Drago Selič, Aleksander Draksler, 
Goran Povše, Aleš Gajšek
Sedijo: Januška Grčar, Aleksander Šivec, Slavko Draksler, Dejan Peklar, Andrej Ferk, Ljubomir Zalezina, 
Bogomir Jamšek, Alojz Gajšek
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ČLANSTVO PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 
HRASTNIK OB 130. LETNICI

ČASTNA ČLANA
Leopold GROŠELJ

Miran JERIČ

ČASTNI POVELJNIK
Bogomir JAMŠEK

OPERATIVNI ČLANI

BENETEK Gregor GLOGOVŠEK Damjan MESERKO Uroš

BREKAN Janez GREBENC Slavko MIHALIČ Mirko

ČERNUTA Matej HRŠAK Tadej MIHALIČ Žan

DOLINŠEK Robert JECL Anton PEKLAR Dejan

DRAKSLER Aleksander KAVŠEK Alojz PIKELJ Simon

DRAKSLER Branko KNAP Andrej POVŠE Goran

DRAKSLER Slavko KRAMŽAR Jernej ROZMAN Alojz

FERK Andrej KRAMŽAR Tomaž ZUPANC Samo

GAJŠEK Aleš KREŽE Aljaž ŽIBRET Bojan

GAJŠEK Alojz KREŽE Rok

GILČVERT Stanislav MASTNAK Timotej

VETERANI

CENTRIH Vojko GRČAR Januška SELIČ Drago

DREVENŠEK Janko GROHAR Miran ŠIVEC Aleksander

DRUGOVIČ Jože JOŠT Marjan

FERME Franc RETAR Alojz

ČLANI GASILSKE ORGANIZACIJE

BLAŽKO Nina LAKNAR Sašo SIMONČIČ Anja

BLAŽKO Rok MAJCEN Božo SIMONČIČ Jan

DRAKSLER Urška OSTANEK Barbara SIMONČIČ Manca

FERK Jure ROZMAN Marjetka VENKO Aleš

JECL Mateja SAVIOZZI Renato VIDMAR Milan

KOVAČ Sanda SEME Saša ZALEZINA Ljubomir

KRAMŽAR Luka SENICA Marija ŽEKAR Silvo
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ČLANSTVO

GASILSKI DOM IN VOZILA V JUBILEJNEM LETU 2017
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ZAHVALA POKROVITELJEM

GASILSKA ZVEZA HRASTNIK 
Cesta 1. maja 55, Hrastnik 
Tel.: 035646600 
Fax.: 035646602 
e-mail: gz.hrastnik@gmail.com 
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TAMPO PRINT, Bojan Bregar s.p., 
Hrastnik

 
   
VULKANIZERSTVO

ŠKETAKO

 
 Rosenbauer d.o.o. 
 PE LJUBLJANA 

 Pot k sejmišu 28/a  
 1231 Ljubljana-rnue 
 
 Tel.:00386 1 530 91 10 
 GSM:00386 31 808 422 
 prodaja@rosenbauer.com 
 
 www.rosenbauer.si 

 

                                                   www.sos112.si 
 

 
          

Spoštovani poslovni partnerji 

 

Vabimo vas, da nas obišete na Bogatajevih dnevih zašite in reševanja, kjer se predstavljajo 

enote Civilne zašite, razline reševalne službe, ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi 

nesreami na sploh. 

 

Tam se vam bo predstavilo tudi podjetje ROSENBAUER D.O.O., SLOVENIJA: 

• v šotoru si boste lahko ogledali najsodobnejšo opremo za zašito in reševanje  

• v zunanjih prostorih, pa gasilska vozila in avtolestev našega podjetja 

 

 

Sejem bo potekal od 8.6.2017 do 10.6.2017 v Murski Soboti (na Grajski plošadi, Trubarjev 

drevored 4, Murska Sobota) 

 

 
 

V priakovanju vašega obiska vas lepo pozdravljamo! 

 

Kolektiv podjetja Rosenbauer d.o.o. 

 

 

Bojan LAPORNIK s.p., 
Hrastnik




