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Začetek gasilstva na ožjem zasavskem prostoru moramo 
povezovati s teritorialno razdelitvijo sedanjih občinskih 
uprav, kar še posebej velja za Hrastnik. 
 
V Trbovljah je že leta 1881 nastala rudniška "gasilska 
bramba", kot osnova rudniškega gasilskega društva. Njena 
dejavnost se je skoro v vsem omejevala na varstvo proti 
požarom rudniških objektov. 
 
14. aprila 1887 so se pri Ferdinandu Rošu v Hrastniku 
zbrali prvi nosilci ideje o ustanovitvi gasilskega društva. 
Morali so rešiti dilemo o enem občinskem društvu. Zato je 
bil potreben še zbor 4. junija 1887 v Trbovljah. Na tem 
zboru so se odločili za eno društvo, za kar so soglašali 
župan in občinski odbor. Ustanovni občni zbor 
novoustanovljenega gasilskega društva Trbovlje s 
provizoričnim vodstvom je bil torej 30. junija 1887. Šele 31. 
oktobra 1887 pa so na ponovnem občnem zboru izvolili 
definitivno vodstvo in določili dva odseka - hrastniški in 
trboveljski. Tako so torej zaključili dokaj zapleteno 
ustanavljanje gasilskega društva, ki je nosilo ime 
Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje - Sv. Lenart (o.p.: Sv. 
Lenart je bilo ime katastrske občine v spodnjem delu 
Hrastnika). 
 
Hrastniškemu odseku je spočetka načeloval Peter Ruckl, 
poleg njega so bili še naslednji ustanovni člani: 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. Odsek je že ob ustanovitvi štel 14 gasilcev, ki pa so 
nujno potrebovali gasilsko opremo. Odseku so priskočili na 
pomoč industrialci in solastnik kemične tovarne Jurij 
Gossleth. Sprva je hrastniški odsek vodil rudniški blagajnik 
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Andrej Sackl, načelnika odseka Ruckla pa je že po enem letu 
zamenjal Ferdinand Roš, kar je bilo še posebej pomembno 
za delovanje odseka, saj je bil Ferdinand Roš dolgoletni 
župan občine Trbovlje. V gasilsko društvo oziroma odsek je 
pričela dotekati tudi pomoč občine in deloma tudi avstro-
ogrskega deželnega odbora. Tako so prva sredstva 
omogočila nabavo najnujnejše gasilske opreme in orodja. 
 
Vadbo prvih članov je omogočil Andrej Sackl, ki se je še 
pred letom 1887 zaposlil pri rudniku kot računovodja in 
blagajnik. Ta se je že v prejšnji službi uveljavil kot gasilec in 
je zato lahko takoj prevzel zahtevno vadbo. Prva društvena 
pravila za hrastniški odsek je že dne 30. avgusta 1887 
potrdilo "štajersko namestništvo" cesarsko kraljeve avstro-
ogrske monarhije. 
 
Po zgledu nekaterih starejših gasilskih društev na sedanjem 
slovenskem območju so hrastniški gasilci uspeli, kljub 
močnemu nasprotovanju hrastniških industrijskih mogotcev, 
odpraviti nemško poveljevanje v celoti in so leta 1902 
prvikrat nastopili s slovenskim poveljevanjem tudi v 
javnosti. 
 
Obdobje društva do 1. svetovne vojne je bilo nadvse 
razgibano in je gasilstvu v Hrastniku priborilo izreden 
pomen v družbenem življenju. Med najvidnejšimi dosežki je 
brez dvoma prispevek k slovenskemu gibanju, ki je zlasti v 
industrijskem Hrastniku imelo zelo močan odpor. Brez 
kakršnega koli pretiravanja lahko naše gasilsko društvo 
uvrstimo med prve hrastniške kulturne pobornike, na kar 
smo lahko še posebej ponosni. 
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Štirikolesna vprežna ročna brizgalna, ob njej orodjar Rudolf Šauberger 
 
Društvo je leta 1925 končno izdelalo društvena pravila, 
katera je potrdil in odobril veliki župan ljubljanske oblasti. 
Prostovoljno delo društva je bilo v letih 1924 in 1925 
namenjeno predstavitvi in postavitvi lesenega sušilnega 
stolpa za cevi in razširitvi gasilskega doma. V ta namen je 
društvo prijelo tudi izredno podporo Občinskega urada 
Trbovlje. 
 
Neverjetno natančne in pravočasne so bile priprave društva 
na proslavo 40. obletnice. Izpuščena ni bila najmanjša 
podrobnost in k delu so bili pritegnjeni številni občani, ki so 
gasilcem z veseljem priskočili na pomoč. 19. junija 1927 je 
bil glavni dan svečanosti, že 24. junija 1927 pa so odborniki 
društva opravili analizi proslave in ugotovili zlasti njen velik 
moralni pomen. Botra traka k društvenemu praporu je bila 
Branka Roš, ki jr k izvedbi slavnosti znala pritegniti zelo 
veliko število Hrastničank. Visoko državno odlikovanje je 
prejel takrat ustanovni član Ivan Sorčan.  
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V oktobru 1933 so pričeli z reorganizacijo gasilstva v 
Hrastniku, saj se je pripravljala tudi ustanovitev nove 
občine Hrastnik - Dol. Končno so tudi prejeli osnutek 
novega zakona o gasilstvu, ki ga je po dolgem času izdal 
sam kralj Aleksander in je določal organizacijo banskih 
gasilskih žup, ki je pomenil končno dolgo pričakovano 
decentralizacijo. 
 
50. redni občni zbor je vodil predsednik čete (društva) 
Ferdo Roš ob prisotnosti 28 rednih članov in takratnim 
županom Karlom Malovrhom, ter stalnim udeležencem 
društvenih sej, predstavnikom občine Hrastnik - Dol, 
Ivanom Domšekom. Predsednik Roš smatra, da je črta 
dosegla največji uspeh v letu 1936 z izvedbo tombole, 
predvsem po finančni plati, in nakupom nove motorne 
brizgalne ter gasilskega avtomobila. 
 

 
Člani društva ob 50 – letnici delovanja, leta 1937 

 
Različne vojaške obveznosti so že v letu 1940 močno 
ohromile delo društva. Redni vpoklici na orožne vaje in 
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končno vojaško sesulo stare jugoslovanske vojske je le še 
povečalo zmedo v društvu, ki je izgubilo vsakršno 
orientacijo za delo v novih razmerah. 
 
Medtem, ko je v prvih mesecih okupacije društvo še nekako 
prosperiralo, pa je kasneje vse bolj slabelo. Z odhodi članov 
društva v NOB, zlasti prve dni druge polovice leta 1944, je 
gasilska dejavnost v Hrastniku skoraj izumrla. 
 
Obnavljanje gasilskega društva sega v zadnje mesece leta 
1945. Le počasi so se v gasilskem domu, ki je bil ob koncu 
vojne zaseden z nemško soldatesko, zopet zbrali stari gasilci, 
mladih pa skoraj ni bilo. Obnova domovine je terjala 
prvenstveno gradbeno dejavnost. Potrebni pa so bili tudi 
novi pravilniki za gasilce, vse pa je zahtevalo precej časa. 
Gasilsko dejavnost je prva leta svobode aktivirala predvsem 
notranja uprava in občina. 
 
Med važne pridobitve v letu 1955 spada nedvomno razvitje 
novega prapora, 3. julija 1955, na dan praznika občine 
Hrastnik. Ne bi smeli zanemarjati tudi dejstva, da so trije 
člani uspešno opravili sanitetni tečaj, za katerega so 
žrtvovali 20 ur svojega prostega časa. Vse bolj pa je bilo 
čutiti že delovanje komaj ustanovljene gasilske zveze. 
Iz poročila predsednika društva Jakoba Klemena, je 
razvidno, da je bilo za gasilce uspešno tudi leto 1956. Pri 
tem se predsednik ni mogel izogniti pohvali Janku Legvartu, 
ki je s svojim povsem prostovoljnim delom ogromno 
prispeval k urejanju gasilskega doma, okrog katerega kar ne 
zmanjka dela. 
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Delo članov prirazširitvi doma v letu 1956 

 
Težak udarec pa je društvo utrpelo z nesmotrno prodajo 
društvenega arhiva za odpaden papir, kakor je ugotovil 
predsednik Jelen. Na občnem zboru je prvikrat sodeloval 
tudi poveljnik občinske gasilske zveze Darko Majcen. 
Predsednik Jelen ni opustil pohvale za uspešno izvedeno 
baklado dne 20. maja 1961 za Dan mladosti. Mnogo so 
pridobili s šoferjem Drakslerjem, ki zna popravljati in 
vzdrževati edino gasilsko vozilo. Poleg tega je pa tudi vesten 
hišnik. Izredno visoko število prostovoljnih ur je pokazalo 
primerno zavest članov (1276 ur). 
 
Proslava 80 - letnice društva je sicer dokaj uspela, vendar 
samo društvo le ni moglo pripraviti gasilske veselice. 
Uspešni so bili sicer na tekmovanju, slavnostno so podelili 
priznanja za dolgoletna službovanja, slavnost pa so 
zaključili s skromno tovariško večerjo. Gasilne aparate 
trgovskega in gostinskega podjetja bosta odslej 
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pregledovala gasilca društva Žagar in Ambrož, za kar pa bo 
društvo zaračunavalo primerno odškodnino. 
 
Gasilstvo je v Hrastniku vse bolj posvečalo pozornost 
organizacijskemu urejevanju, zato je bil v letu 1969 sprejet 
nov statut, novo ime društva in izdelan ustrezni žig. Odslej 
se društvo imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik - 
mesto, s sedežem v Hrastniku, Cesta 1. maja 55. 
  
Dva pomembna dogodka označujeta društveno dejavnost v 
letu 1972. Prvi je proslava 85 - letnice društva in drugi je 
pobratenje društva z gasilskih društvom Velenje, ki pa je 
bilo sklenjeno v aktu dne 20. januarja 1973, ko je bil v 
prostorih hrastniškega društva občni zbor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Listini o pobratenjih z PGD Velenje, PGD Mala Polana – Bükovje in 
listina o sodelovanju z GD Kriftel, Nemčija 
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Že sam začetek leta 1974 je v društvu mobiliziral vse sile, da 
postavijo društvo na višji nivo, ki bo v skladu z gasilsko 
tehniko, s katero razpolagajo. Na naslov skupščine občine 
Hrastnik so naslovili memorandum, v katerem navajajo svoj 
delovni program, ki vključuje mobilizacijo hrastniških 
delovnih organizacij na področju požarnega varstva in 
nakazuje prve zametke nastanka poklicne gasilske enote v 
Hrastniku. Poleg tega pa bi v gasilske spremembe morali 
vključiti tudi sistemsko rešitev financiranja požarnega 
varstva v celoti. Na tako zastavljene probleme so vezali tudi 
vprašanje prostorov tako za PGD Hrastnik - mesto, kakor 
tudi za Občinsko gasilsko zvezo in v sklopu Civilne zaščite 
nastajajoči operativni center. 
 
Mogoče velja zapisati, da je od 2. februarja 1979 poklicna 
ekipa že dvočlanska, oziroma tričlanska, če v njo vključimo 
še poklicnega poveljnika OGZ Hrastnik. Vse eno pa je to le 
prvi pristop k posodabljanju požarnega varstva v občini ob 
še ne v celoti rešenem sistemu financiranja preko SIS 
Požarnega varstva. 
 
Na širšem področju delovanja društva velja omeniti 
ustvarjanje medsebojnih vezi z gasilskim društvom Mala 
Polana. Ob 100 - letnici društva so razpravljavci menili, da 
je potrebno do tega časa urediti društveno kroniko. 
Predsednik Baloh pa je smatral, da je k obnovi doma 
potrebno vključiti tudi druge organizacije, tako delovne, 
družbo - politične in gasilske. 
 
Ob nastopu novega odbora je bila poudarjena njegova 
največja naloga dograditve doma in s tem povezana izvedba 
100 - letnice GD Hrastnik - mesto.  
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Delovno konferenco za leto 1985 je društvo izvedlo 1. 
februarja 1986. Od 32 članov je na konferenci prisostvovalo 
25 članov, potekala pa je v društveni dvorani. Konferenca je 
pokazala, da je upravni odbor opravil veliko delo s pripravo 
in sprejetjem investicijskega programa za adaptacijo 
gasilskega doma, kar je bil brez dvoma velik napredek. 
Seveda je večino dela opravil gradbeni odbor oziroma 
predsednik društva ing. Šivec. Izvrtati je bilo potrebno 
finančna sredstva, ki doslej še pokrivajo investicijo, vendar 
ne brez prostovoljnega dela samih gasilcev. Zato bodo čim 
prej pričeli  s prekrivanjem potoka, na katerem je 
predvidena montaža garaže. Na to se navezuje preureditev 
dostopa v društveno dvorano in vstopne predsobe, kakor je 
zavzeto razlagal predsednik društva. Ob vsem "gradbenem" 
delu ki čaka društvo, pa ne sme trpeti redna pripravljenost 
na intervencije. 
 
Poklicna enota PGD Hrastnik - mesto ni samo opravičila 
svoj obstoj. Njen velik prispevek je v zelo nizki požarni 
škodi, ki so jo dosegli z naglimi intervencijami. Uspešno se 
je uveljavilo delo s člani društva "mladi gasilec" tako na šoli 
v Hrastniku, kot na šoli na Dolu. Zato gre posebna zasluga 
Darku Majcenu, ki je z rednim delom na obeh šolah pridobil 
skupaj z obema mentoricama kar celo brigado mladih 
gasilcev.  
Velika želja gasilcev pa je v tem, da bi ob svoji stoletnici 
odprli obnovljeni gasilski dom, ko bi končno lahko vsaj za 
nekaj časa prenehali samo zidati in zidati, kar so v svoji 100 
- letni zgodovini počeli neprekinjeno. Kroničar društvene 
zgodovine se zaveda, da bo proslava 100 - letnice edinstveni 
dogodek v društvu, ki ga bo z zlatimi črkami obeležila 
društvena zgodovina. 
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Praznovanje 100 - letnice društva se je odvijalo po 
programu s prevzemom in krstom novega vozila, z odprtjem 
prenovljenih prostorov in z osrednjo slovesnostjo. 
 
Na slavnostni seji v Hotelu Jelka se je začelo večdnevno 
praznovanje. Podeljena in sprejeta so bila številna priznanja 
in odlikovanja članov in društva. Najlepši del pa je bila res 
lepa in velika parada na stadionu na Rudniku. Udeležilo se 
ga je 41 društev s prapori in 13 vozili, v paradi pa je 
sodelovalo 415 ljudi. 
 

 
Gasilska parada ob 100 letnici delovanja društva 

 
Gasilski dom je kljub stotim letom delno obnovljen in daje 
dobre pogoje za delovanje društva, kot tudi dežurni gasilski 
službi in servisu gasilskih tehničnih sredstev. 
 
Ob 105 letnici ni bilo velike slovesnosti, je pa bila 
pomembna pridobitev vozilo Citroen C 25 D 4x4, katerega 
nam je pred občnim zborom predal v uporabo župan občine 
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Hrastnik, gospod Leopold Grošelj. Pri tem pa ne moremo 
mimo truda, ki ga vlagajo, seveda poleg ostalih članov 
društva, še načelnik za obrambo – Miran Jerič in neutrudni 
predsednik Občinske gasilske zveze Hrastnik – Miran 
Grohar. 
 
Poleg komandnega vozila je ob jubileju društvo imelo še 
vozilo Citroen C 20 D 4x4 za prevoz enote, dve 5000 l 
avtocisterni, kombinirano tehnično vozilo in priklopno lestev 
ter seveda vso ostalo potrebno opremo in orodje. 
 
Faza obnove gasilskega doma se je zaključila z ureditvijo 
skladišča za gorivo in prekritjem zadnje odprtina nad 
potokom, ureditev fasade itd. Res pa je, da zaradi gradbenih 
del operativno delo ni trpelo, še več, s pomočjo poklicnih 
gasilcev in mentorjev je izredno napredovalo pionirsko, 
mladinsko in člansko delo. 
 
V tem obdobju je bilo tudi precej težav s sušo, poklicni 
gasilci so redno dovažali pitno vodo v višje ležeče kraje naše 
občine in sicer po 1500 m3 in še več. 
 
Na občnem zboru v letu 1994 je po desetletnem delu 
prenehal opravljati predsedniško funkcijo Aleksander  Šivec, 
to odgovorno nalogo pa je prevzel Božo Cigelnjak. 
V letu 1996  so se že začele priprave za 110 – letnico 
društva, imenovani so ustrezni odbori in okvirni program 
praznovanja. 
 
Društvo je v letu 1997 opravilo lastninjenje gasilskega doma 
in zemljišča, kar je bila tudi osnova, da se na domu opravijo 
nekatera načrtovana in nedokončana dela. Tako je v letu 
1997 naš gasilski dom dobil novo streho in fasado, kakor 
tudi lepši notranji videz. Kljub vse večjim finančnim in 
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drugim problemom se pri delu društva to ni poznalo. 
Pridobili smo nove člane in se posvetili operativnemu delu 
skladno s programom dela.  
 
Društvo je dostojno proslavilo 110 letnico delovanja 
društva. Osrednja slovesnost je potekala 5.7.1997 s 
slavnostno sejo, na kateri smo podelili priznanja in 
odlikovanja zaslužnim članom in vsem tistim , ki so kakor 
koli pripomogli k razvitju novega  društvenega  prapora. 
Izdana je bila kronika delovanja društva, izvedena gasilska 
parada , slovesnost pa je bila zaključena s tovariškim 
srečanjem gasilcev z občani Hrastnika. 
 

 
Razvitje novega društvenega prapora ob 110 letnici delovanja društva 

 
V tem letu je bil ustanovljen Republiški center za obveščanje 
v Trbovljah, društvo pa je postalo na osnovi sprejete 
zakonodaje in občinskega načrta požarne varnosti, oziroma 
kategorizacije društev, društvo IV. kategorije oz. osrednja 
gasilska enota v občini Hrastnik.  
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V jubilejnem letu je občni zbor društva sprejel sklep o 
imenovanju za častnega člana tovariša Grošelj Leopolda 
župana Občine Hrastnik in  tovariša Jerič Mirana, 
nekdanjega  načelnika Oddelka za obrambo Občine 
Hrastnik. Oba imata zelo velike zasluge za napredek in 
razvoj gasilstva v občini, še posebno našega društva. 
 
Na podlagi plana nabave opreme je bilo v letu 1998 
nabavljeno novo gasilsko vozilo GVGP-1 za gašenje 
požarov v naravi katerega je društvu svečano predal župan 
tovariš Leopold Grošelj. Občina Hrastnik je pridobila nov 
grb in zastavo, ki so jo pred občinsko stavbo na svečanosti 
prvič izobesili na drog člani našega društva.  
 
Gasilska zveza Hrastnik je prvič organizirala tabor gasilske 
mladine v Gorah, katerega so se polnoštevilčno udeležili 
tudi naši najmlajši člani. 
 
Leta 1999 je društvo skladno z zakonom pridobilo status 
društva, ki deluje v javnem interesu. Izdelan je bil nov 
operativni načrt društva. V domu se je delno uredila nova 
električna instalacija ,obnovili smo talne obloge in opravili 
najnujnejša vzdrževalna dela. 
 
Glede na vrste intervencij oziroma ugotovljenih potreb je 
društvo v letu 2000 pridobilo novo opremo za reševanje iz 
globin in višin, ter usposobilo članstvo za uporabo te 
opreme. Za prevoz moštva pa je bilo nabavljeno in svečano 
predano novo vozilo VW Transporter synhro. 
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Prevzem vozila za prevoz moštva 

 
Z razvojem informacijske tehnologije na nivoju Gasilske 
zveze Slovenije, je društvo v letu 2001 pričelo z uporabo  
računalniškega programa GAS 2000. Nabavljene so bile 
prve zaščitne intervencijske obleke Bristol. Člani so se 
udeležili državne vaje «VLAK 2001«, ki je potekala v 
Zagorju ob Savi. 
 
Na občnem zboru v letu 2003 je bilo skladno s statutom 
izvoljeno novo vodstvo društva. Funkcijo predsednika je 
prevzel tovariš Ljubomir Zalezina, poveljnika Aleksander 
Draksler in tajnika Goran Povše. Žal pa smo v tem letu 
izgubili dolgoletnega predsednika tovariša Božota 
Cigeljnaka in dolgoletno blagajničarko tovarišico Antonijo 
Pražen. V tem letu je minilo  trideset let od podpisa listine o 
pobratenju s PGD Velenje. Člani društva so sodelovali pri 
odpravljanju posledic neurja v vasi Ukva v Italiji. Izvršila so 
se nekatera investicijska vlaganja v obnovo garderobnih 
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prostorov in pričele aktivnosti za nabavo nove avtocisterne 
GVC 24/50. 
 
V okviru Gasilske zveze Hrastnik je bil v letu 2004 
pripravljen in sprejet dolgoročni  plan nabave skupne in 
zaščitne opreme do leta 2012, na osnovi katerega morajo 
biti operativni gasilci opremljeni za posredovanje v primeru 
kakršnekoli intervencije. 
 
Gasilska zveza Hrastnik, je v letu 2005 organizirala prvi 
orientacijski pohod gasilske mladine Hrastnika, katerega so 
se udeležili tudi naši najmlajši. Člani so se udeležili tudi 
osrednje prireditve ob praznovanju 50 letnice gasilske zveze 
Hrastnik, 60 letnice PGD Prapretno in 100 letnice PIGD 
Tovarne kemičnih izdelkov. V mesecu septembru je bila 
podpisana pogodba za nabavo gasilskega vozila GVC 24/50, 
katerega podvozje je bilo izdobavljeno v mesecu decembru. 
V mesecu požarnega varstva je potekala sektorska vaja 
»LOG«, ki je zajemala požar v kinodvorani in reševanje iz 
več nadstropnih objektov. V vaji so poleg društev Gasilske 
zveze Hrastnik sodelovali tudi Gasilski zavod Trbovlje, PGD 
Zagorje-mesto in pobrateno društvo PGD Velenje z opremo, 
s katero v Hrastniku ne razpolagamo.  
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Člana društva na vaji Log 2005 

 
V letu 2006 sta člana društva tovariš Uroš Meserko in Anžej 
Sticher uredila spletno stran društva. Pobratenemu društvu 
PGD Mala Polana smo podarili gasilsko kombinirano vozilo 
ZASTAVA 650, ter se udeležili svečane predaje tega vozila 
ob praznovanju njihove 60 letnice delovanja. 
 
Sobota, 8. aprila 2006 je bila za članice in člane našega 
društva še posebno srečen dan, saj sta nam direktor Uprave 
za zaščito in reševanje Republike Slovenije gospod Bojan 
Žmavc in župan občine Hrastnik, tovariš Miran Jerič 
svečano predala novo gasilsko vozilo Mercedes Benz Atego 
16/28 z gasilsko oznako GVC 24/50.  
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Prevzem vozila GVC 24/50 

 
V mesecu požarnega varstva je bilo društvo nosilec 
sektorske vaje »PROMETNA NESREČA NA LOGU«. V 
mesecu novembru je v Občini Hrastnik potekala tudi 
Republiška vaja »KLOR 2006«, v kateri smo sodelovali pri 
opravljanju ključnih intervencijskih nalog. 
  
Posebna skrb je namenjena zagotavljanju podmladka, saj 
brez tega društvo po vsej verjetnosti ne bi dočakalo tako 
visokega jubileja. Zato je bila že pred več kot 50 leti pri 
društvu ustanovljena mladinska komisija, ki skrbi za 
izobraževanje in družabno udejstvovanje najmlajših 
gasilcev. Plod uspešnega dela z mladimi so tudi uspehi, ki so 
jih naši najmlajši gasilci dosegli na različnih tekmovanjih in 
kvizih na občinskem, regijskem in državnem nivoju. Tako 
skoraj ne mine leto, da ne bi iz tekmovanj prinesli  priznanja 
za osvojeno prvo mesto. V zadnjem desetletju so mladinske 
in pionirske ekipe dosegle 14 prvih mest na občinskih in 
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regijskih tekmovanjih in se s tem sedemkrat uvrstili na 
državna tekmovanja. 
 

 
Mladina in mentorji s priznanji za uspehe na Regijskem 

tekmovanju v Zagorju leta 2005 
 
Tudi člani so se poleg rednih operativnih vaj redno 
udeleževali tekmovanj na občinskem in regijskem nivoju, ter 
dosegali lepe uspehe. 
 
V zadnjem desetletju ni bilo večjih intervencij na požarih, 
razen večjega gozdnega požara na Kalu in treh večjih 
požarov na industrijskih objektih. Vse več intervencij  je ob 
raznih neurjih, saj nam narava ne prizanaša. Sušna obdobja 
pa terjajo tudi vse več prevozov pitne vode na območja 
občine, kjer vodo oskrba v teh obdobjih ne zadošča za kritje 
potreb občanov. 
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Naši veterani še vedno aktivno sodelujejo tako pri delu 
upravnega odbora, delu z mladino ter prenašanju svojih 
bogatih izkušenj na celotno članstvo. Udeležujejo se 
strokovnih ekskurzij ter raznih srečanj. 
 

 
Veterani, predsednik in poveljnik v jubilejnem letu 

 
Za uspešno intervencijo je potrebna predvsem strokovna 
usposobljenost operativnega gasilca, zato društvo poleg 
zagotavljana osebne in skupne zaščitne opreme skrbi za 
usposabljanje članstva za razne specialnosti in 
napredovanja v višje čine.  
 
Ponosni smo da je med nami tudi tovariš Darko Majcen, ki 
je skoraj vse življenje posvetil gasilstvu in v našem 
jubilejnem letu za izjemne življenjske zasluge, pomembne za 
razvoj gasilske organizacije in požarne varnosti na 
Slovenskem,  s strani predsednika Gasilske zveze Slovenije 



 

  28 

tovariša Ernesta Eörya prejel najvišje gasilsko priznanje, 
Nagrado »Matevž Hace«. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darko Majcen in Nagrada » Matevž Hace« 

 
Člani društva smo ponosni na  rezultate, ki smo jih dosegli 
tekom 120 letnega neprekinjenega dela društva in z 
optimizmom gledamo v prihodnost, z željo po izboljšanju 
prostorskih pogojev dela. 
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SSEEZZNNAAMM  UUSSTTAANNOOVVNNIIHH  ČČLLAANNOOVV  DDRRUUŠŠTTVVAA  LLEETTAA  

11888877  

 
Franc BRECL 

Josip DOLINŠEK 

Alojz GOSPODARIČ 

Franc LAZNIK 
Ivan LAZNIK 

Ivan MEKE 

Alojz PINTER 

Alojz PODMENIK 

Ferdinand ROŠ 

Peter RUCKL 

Valentin ROZIN 

Andrej SACKL 

Ivan SORČAN 

Jakob ZAKOŠEK 



 

  30 

SSEEZZNNAAMM  PPOOVVEELLJJNNIIKKOOVV  IINN  PPRREEDDSSEEDDNNIIKKOOVV  

 
 PREDSEDNIK  POVELJNIK 

1887  prvi načelnik Peter Ruckl 

 načelnik Josip Dolinšek 

1923 Peter Bauerheim  August Dolinšek 

1936 Ferdinand Roš   Alojz Legvart 

1937 Alojz Legvart   Štefan Vresl 

1945 Alojz Legvart   Štefan Vresl 

1950 Lojze 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 Zajc 

1985 Aleksander Šivec  Jože Zajc 

1992 Aleksander Šivec  Bogomir Jamšek 

1994 Božo Cigeljnak  Bogomir Jamšek 

1998 Božo Cigeljnak  Bogomir Jamšek 

2003 Ljubomir Zalezina  Aleksander Draksler 
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ČČLLAANNIICCEE  IINN  ČČLLAANNII  PPRROOSSTTOOVVOOLLJJNNEEGGAA  GGAASSIILLSSKKEEGGAA  

DDRRUUŠŠTTVVAA  HHRRAASSTTNNIIKK  ––  MMEESSTTOO  

 

ČASTNI ČLANI 

GROŠELJ Leopold  

JERIČ Miran 

OPERATIVNI ČLANI 

BENETEK Gregor - Gasilec 

BOLTE Boris - Gasilec I. stopnje 

BOLTE Jure - Gasilec I. stopnje 

CENTRIH Vojko - Gasilec II. stopnje 

CIGELNJAK Boštjan - NGČ 

CVELBAR Aleš - Gasilec 

ČOLIĆ Admir - Gasilec 

DOBERŠEK Dolores - Gasilec I. stopnje 

DOBERŠEK Marko - Gasilec I. stopnje 

DRAKSLER Aleksander - VGČ 

DRAKSLER Branko  - NGČ 

DRAKSLER Slavko - VGČ 

DREVENŠEK Janko - Gasilec I. stopnje 

FERK Andrej - GČ 

FERK Gregor - Gasilec I. stopnje 

FERK Jure - Gasilec 

GAJŠEK Aleš  - Gasilec 

GAJŠEK Alojz - NGČ 
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GILČVERT Stane - GČ 

GLOGOVŠEK Damjan - NGČ 

JAKARA Marko - Gasilec 

JAMŠEK Bogomir - GČ II. stopnje 

JAMŠEK Jure - Gasilec I. stopnje 

JECL Mateja - Gasilec 

JELEN Matjaž - NGČ 

JOŠT Marjan - VGČ II. stopnje 

KAHTERAN Denis - Gasilec 

KAVŠEK Alojz - Gasilec I. stopnje 

KRIŽNIK Anton - Gasilec II. stopnje 

MARKOVIČ Roman - Gasilec 

MESERKO Uroš - Gasilec 

PEKLAR Dejan - GČ 

PIKELJ Simon - NGČ 

POVŠE Goran   - GČ 

SAVIOZZI Renato - Gasilec II. stopnje 

SELIČ Drago - GČ 

STICHER Anžej - Gasilec 

ŠUBI Matej - Gasilec 

ŠUNTA Dino - Gasilec 

UMEK Darko - NGČ 

ZAGORC Valter - GČ 

ZEČIRI Simon - Gasilec I. stopnje 

ZUPANC Samo - NGČ 

ŽAGAR Stane ml. - Gasilec I. stopnje 

ŽIBRET Bojan - Gasilec I. stopnje 
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PRIPRAVNIKI 

BRAJER Aleš  - Pripravnik 

JOŠT Robi - Pripravnik 

OSTANEK Barbara - Pripravnik 

PAVČNIK Jernej - Pripravnik 

PIŽMOHT Dejan - Pripravnik 

ROZMAN Maja - Pripravnik 

VETERANI 

AVSEC Ciril - NGČ II. stopnje 

FERME Franc - Gasilec II. stopnje 

KONTREC Štefan - Gasilec II. stopnje 

MAJCEN Darko - VGČ II. stopnje 

RETAR Alojz - NGČ II. stopnje 

URBAJS Ivan - VGČ org. smeri 

VUČETIČ Drago - Gasilec II. stopnje 

ZAGORC Franc - GČ II. stopnje 

ŽAGAR Stane st. - GČ II. stopnje 

REZERVNI ČLANI 

GRČAR Januška - / 

KOVAČ Sanda - / 

SENICA Marija - / 

ŠIVEC Aleksander - VGČ org. smeri I. st. 

VENKO Aleš - Gasilec 

ZAJEC Tončka - / 

ZALETEL Vili - NGČ II. stopnje 
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ZALEZINA Ljubomir - Gasilec I. stopnje 

ŽEKAR Silvo - / 

ŽIŽEK Fanika - / 

MLADINA 

DRAKSLER Urška  

GREBENC Slavko 

HERGIČ Nermin 

KLENOVŠEK Maša 

KRAMŽAR Tomaž 

KREŽE Aljaž 

KREŽE Rok 

MASTNAK Timotej 

MIJATOVIČ Josip 

OBREZ Karina 

PAVČNIK Tilen 

ROT Maja 

ROT Matic 

SELIMOVIČ Aldina 

SELIMOVIČ Envera 

SIMONČIČ Manca 

STJEPANOVIČ Danijela 

VOLAVŠČEK Andraž 

ŽEKAR Daš 
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PPRREEGGLLEEDD  PPOOMMEEMMBBNNEEJJŠŠIIHH  DDOOGGOODDKKOOVV  

 
30.7.1887 - USTANOVITEV DRUŠTVA 
9.7.1891 - razdelitev društva na Hrastnik in Trbovlje 
18.8.1907 - proslava 20 letnice, razvitje prvega prapora 
1925 - prva društvena pravila 
19.6.1927 - proslava 40 letnice 
1929 - ustanovitev gasilskega pevskega zbora 
18.7.1937 - proslava 50 letnice, prvi pozdrav »NA  

POMOČ« 
19.8.1938 - razvitje prapora 
17.8.1947 - proslava 60 letnice, odkritje spominske plošče 

padlim gasilcem 
1955 - razvitje prapora 
28.7.1957  - proslava 70 letnice 
1959 - prva pionirska ekipa 
15.7.1962 - proslava 75 letnice 
1965  - začetek servisiranja gasilnih aparatov 
3.7.1967 - proslava 80 letnice 
1969 - preimenovanje iz matice v Hrastnik – mesto 
1972 - proslava 85 letnice 
20.2.1973  - podpis listine o pobratenju z PGD Velenje 
3.7.1977 - proslava 90 letnice 
3.7.1987 - proslava 100 letnice 
17.2.1990 - podpis listine o pobratenju z PGD Mala 

Polana – Bükovje 
25.1.1995 - ustanovitev mladinskega sveta 
4.5.1996 - podpis listine o sodelovanju z GD Kriftel, 

Nemčija 
5.7.1997  - proslava 110 letnice, razvitje prapora 
23.6.2007 -proslava 120 letnice, razvitje mladinskega 

prapora 
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PPRREEGGLLEEDD  NNAABBAAVVEE  VVEEČČJJEEGGAA  GGAASSIILLSSKKEEGGAA  OORROODDJJAA  

IINN  OOPPRREEMMEE  

 
1888 - splošno orodje 
1929 - raztezalna lestev 
1936 - motorna brizgalna Rosenbauer 
1937 - prikolica za brizgalno 
1939 - preureditev tovornjaka v gasilsko vozilo 
1949 - preureditev gasilskega vozila Ford 
1956 - nabava orodnega vozila 
1962 - motorna brizgalna SORA 
1965 - orodno vozilo TAM 2000 
1972 - motorna brizgalna Rosenbauer 1200l 
1973 - cisterna 4500l TAM 
1978 - vozilo za prevoz enote IMV 2200D 
1978 - motorna črpalka Honda 
1981 - cisterna 4500l  TAM 
1984 - kombinirano vozilo ZASTAVA 
1987 - priklopna lestev 22m 
1990 - cisterna 4500l TAM 
1990 - motorna brizgalna Ziegler 
1991 - vozilo za prevoz enote Citroen 25 4x4 
1998 - GVGP-1 Mitsubishi, visokotlačna črpalka REA 
2000 - vozilo za prevoz moštva VW Transporter 
2002 - Preureditev nadgradnje GVC 16/50 TAM 
2006 - Nabava vozila GVC 24/50 Mercedes 
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OOPPRREEMMLLJJEENNOOSSTT  DDRRUUŠŠTTVVAA  VV  JJUUBBIILLEEJJNNEEMM  LLEETTUU  

 
PV-1 (Land Rover Freelander)- letnik 1999 last GZ  
GVM (VW Transporter syncro)-letnik 2000 
GVGP-1 (Mitsubishi L 200)- letnik 1998 
AC 16/50 (TAM 130 T 10)- letnik 1981 
GVC 16/50 (TAM 130 T 11)- letnik 1990 
GVC 24/50 (MB Atego 1628)- letnik 2006 
Motorna brizgalna Rosenbauer 1200 l - letnik 1972 
Motorna brizgalna Ziegler 1600 l - letnik 1990 
 
Priklopna lestev 22 m (Tehnomehanika)- letnik 1987 
Priklopnik za prevoz MB (Toki)- letnik 2007 
Tovorna prikolica AMIGO AB8 (TPV)- letnik 2003 
Priklopnik S 250 (Pastor)- letnik 1985 
 
Osebna zaščitna oprema   27 kompletov 
Izolirni dihalni aparat Interspiro   4 aparati 
Izolirni dihalni aparat Drager   6 aparatov 
Rezervne tlačne posode za IDA 
Kompresor za polnjenje tlačnih posod IDA 
Mobilne radijske postaje     7 kos 
Ročne radijske postaje   18 kos 
Pozivniki     28 kos 
 
Hidravlično orodje za tehnično reševanje LUKAS 
Ročno orodje za tehnične intervencije ( vrvi, jeklene vrvi, 
tirfor, dvigala, električno vitlo, motorne žage,…) 
Oprema za reševanje iz višin 
Lestve 
Nosila (navadna, navadna zložljiva, zajemalna,..) 
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Oprema in armature za gašenje požarov 
Izpihovalec dima Fanergy 
 
Potopne črpalke (od 200 l - 600 l) 
Muljne črpalke 
Motorne črpalke TOMOS 
Elektroagregati 
 
Oprema za preizkus hidrantnega omrežja 
Servis gasilnikov z vso predpisano opremo 
 
Oprema in rekviziti za treninge pionirskih in mladinskih ekip 
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Bilten je izdalo: 

PGD Hrastnik - mesto 
Cesta 1. maja 55, 1430 Hrastnik 

Zanj Ljubomir Zalezina, predsednik 
Naklada 250 izvodov 

 
Pripravili: 

Aleksander Šivec 
Slavko Draksler 

Vili Zaletel 
Ljubomir Zalezina 

Aleksander Draksler 
 

Uredila: 

Uroš Meserko 
Anžej Sticher 

 
Fotografije: 

Arhiv PGD Hrastnik - mesto 
Branko Klančar 

 
Lektorirala: 

Herta Erman, prof. 
 

Tisk: 

PAGAT d.o.o., Sedraž 
 

Hrastnik, 2007 
 
 

http://www.pgdhrastnik-mesto.si 
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IZDAJO BILTENA SO 
OMOGOČILI 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vozni park PGD Hrastnik - mesto v letu 2007 
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