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Spoštovani gasilke in 
gasilci Prostovoljne-
ga gasilskega  
društva Zreče!
Iskreno vam čestitam ob 70-letnici delovanja vašega 

društva, ob ustanovitvi Prostovoljne gasilske čete 
Zreče. Najprej bi se vam rada zahvalila za ves trud in 
čuječnost ter za to, da ob ogrožajočih razmerah preda-
no poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška 
življenja in skrbite za premoženje. Zavedam se, da sta 
za vzdrževanje kakovostne gasilske službe potrebni ve-
lika vztrajnost in zavezanost humanemu gasilskemu 
poslanstvu. Zato vam izražam vse svoje spoštovanje.

Zelo pohvalno je, da v udejanjanje gasilskega poslan-
stva v Prostovoljnem gasilskem društvu Zreče vključu-
jete različne skupine prebivalstva. Mlade, na katerih 
sloni prihodnost slovenskega gasilstva, ženske, ki so 
med drugim izredno dobre mentorice mladim, ter vete-
rane, ki so s svojimi izkušnjami za učinkovito gasilsko 
delo nepogrešljivi. Izkazali ste se tudi kot odlični orga-
nizatorji gasilskih prireditev, tekmovanj in prireditev 
širšega pomena. Pri tem sledite žlahtni tradiciji sloven-
skih prostovoljnih gasilcev, ki so bili vedno tudi eni naj-
bolj zagnanih narodnih buditeljev in skrbnikov za živahno 
družabno življenje v slovenskih krajih.

Slovenski prostovoljni gasilke in gasilci ste danes, ko so na-
ravne in druge nesreče zagotovo ena največjih groženj za nacio-
nalno varnost Republike Slovenije, tisti, ki v trenutkih, ko so pre-
bivalci v najtežjih stiskah zaradi naravnih ujm in drugih nesreč, 
učinkovito ukrepate in jim požrtvovalno pomagate. Zaupanje, ki ga 
imajo naši državljani do vas, je zato izjemno veliko. Na Ministrstvu za 
obrambo in v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se va-
šega pomembnega prispevanja k skupni varnosti zavedamo in namenjamo 
nadaljnjemu razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
zelo veliko pozornost. 

Pred nami je 25-letnica samostojnosti in suverenosti naše države Republike Slovenije. To 
je pomemben praznik, ob katerem se bomo spomnili vseh prizadevanj, ki so pripeljala do uresni-
čitve dolgoletnega hrepenenja naših prednikov po življenju v samostojni in suvereni državi. Tudi vaše društvo 
je v obdobju vojne za samostojno Slovenijo prispevalo svoj dragocen delež, nekateri člani so aktivno sodelovali 
v vrstah Teritorialne obrambe, drugi so v gasilskem domu dežurali, opravljali pa ste tudi potrebne logistične 
prevoze in druge aktivnosti. Ta domoljubna dejanja si zaslužijo vse spoštovanje in priznanje. 

Zahvaljujem se vam za vse 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!

Andreja Katič, 
ministrica za obrambo
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Spoštovane gasilke in  
gasilci Prostovoljnega  

gasilskega društva Zreče

Uvodoma naj vam izrazim svoje veliko spoštovanje ter vam v ime-
nu naše uprave in lastnem imenu čestitam ob vaši 70. letnici in 

izrečem veliko zahvalo za vse vaše delo v dobro državljank in državl-
janov Republike Slovenije, v kar sem se prepričal med mojim službo-
vanjem v Slovenskih Konjicah. Slovenski gasilci namreč organizira-
no ukrepate in rešujete v najbolj tveganih in težavnih situacijah, v 
katerih so ogrožena življenja ljudi in v katerih preti škoda našemu 
imetju. In kot gasilska enota širšega pomena uspešno ukrepate tudi 
ob nesrečah v cestnem prometu ter industrijskih nesrečah.  

Če je bila nekoč osnovna naloga slovenskega gasilstva gašenje 
požarov, danes  prostovoljni gasilci skupaj s poklicnimi tovariši 
predstavljate javno splošno-reševalno službo, ki ukrepa ob najraz-
ličnejših naravnih in drugih nesrečah. V zadnjih dvajsetih letih se 
je razpon vašega delovanja izjemno razširil, tako da ste dejansko 
nepogrešljivi za zagotavljanje nacionalne varnosti in sploh omo-
gočanja vsakodnevnega življenja v naši državi. In kakor se je iz 
leta v leto povečevala potreba po vašem vsestranskem delovanju, 

ste skozi vsa ta leta postopoma dvigovali vašo opremljenost, pred-
vsem pa usposobljenost za posredovanje ob najrazličnejših nesre-

čah do izredno visoke strokovne ravni. Zato ne čudi, da gasilstvu kot 
takšnemu prebivalci v javnomnenjskih raziskavah najbolj zaupajo, 

saj vam na eni strani s tem dajejo priznanje, predvsem zaradi pomoči 
sočloveku v stiski, ko jo ta najbolj potrebuje, na drugi strani pa s tem 

izkazujejo pričakovanja po nadaljnjem zagotavljanju varnosti.

Vi ste ljudje, katerih urnik je nenačrtovan in katerim sleherni dan pri-
naša nove izzive. Ljudje, ki se odzovejo na vsak klic iz centra za obveščanje, 

ki ponavadi pomeni poziv na intervencijo – poziv na pomoč. To storite vedno 
znova, ne glede na vse. Zato vas cenimo in se zavedamo, da brez vas ne bi šlo. 

Zavedamo se, da je poleg vaše visoke strokovne usposobljenosti in medsebojne 
usklajenosti vaša velika odlika srčnost, ki vas drži pokonci, da v nesrečah, ki se kar 

ne končajo, zdržite in pomagate do konca. 

Spoštovani
Obletnice niso le priložnost za vrednotenje preteklih dogodkov, ampak so hkrati tudi pre-

lomnice, ko se izdelujejo načrti za prihodnost. V današnjem času poseben izziv predstavlja iskanje 
ravnotežja med zahtevami po racionalnosti in finančni vzdržnosti ter pričakovanji, da zadržimo 
standarde pripravljenosti, sposobnosti in odzivnosti na nesreče na doseženi ravni in v okviru danih 
možnosti učinkovitost še povečamo.  

Naj se vam na koncu zahvalim za vaš čas, za vašo pripravljenost, za vašo nesebično delo z mla-
dimi, še posebej pa za tisto najpomembnejše delo, to je za pomoč ljudem v stiski. Na vas, na vaši 
pripravljenosti, usposobljenosti in opremljenosti temelji naša dejanska sposobnost obvladovanja 
naravnih in drugih nesreč. 

Darko But,
Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
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Vesel sem, da lahko dodam drobec v spominski bilten vašega druš-
tva, ki praznuje 70 let uspešnega gasilskega prostovoljnega dela.

V slovenskem merilu ne spadate med starejša društva, saj je 
tradicija v slovenskem gasilstvu že več kot 145 let. Vaša »mla-
dost« pa ne vpliva na uspešnost vašega društva. Imate ustre-
zen gasilski dom z vadbenim poligonom, potrebno tehniko 
in opremo ter – kar je v današnjem času še kako pomembo 
– ustrezni kader. Vse to je pripomoglo, da opravljate tudi na-
loge širšega pomena. 

Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljnem gasilstvu. 
V Gasilsko zvezo Slovenije je – preko 120 gasilskih zvez – 
združenih 1.347 prostovoljnih gasilskih društev, med katera 
sodi tudi Prostovoljno gasilsko društvo Zreče. V gasilskih 
društvih deluje preko 162.000 članov,  od tega je okrog 
50.000 operativnih gasilcev, usposobljenih in razporejenih 
v operativne gasilske enote, ki zagotavljajo visoko operativno 
pripravljenost za zaščito in reševanje v primeru požarov ter 
naravnih in drugih nesreč.     

Gasilstvo je še mnogo več – je način življenja posameznikov, 
hkrati pa se na specifičen način ohranjata samopomoč in so-
lidarnost ob požarih ter drugih nesrečah. Pomembno poslan-
stvo je tudi vzgoja mladih, ki v gasilskih vrstah dobijo potrebno 
znanje za delo na področju zaščite in reševanja, vzgajamo pa jih 
tudi v duhu solidarnosti ter pomoči sočloveku. Gasilstvo je še vedno 
pomemben dejavnik družbenega in kulturnega življenja, saj so v šte-
vilnih krajih po Sloveniji prav gasilska društva tista, ki združujejo ter 
povezujejo občane pri različnih aktivnostih in dejavnostih.  

S prenosom nalog zaščite in reševanja z Odredbo ter Zakonom o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami na gasilske enote je gasilska organiza-
cija – kot nevladna in prostovoljna organizacija – tudi uradno postala najpo-
membnejši člen v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prostovol-
jni gasilci smo pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na področju 
zaščite in reševanja. Razvili smo se v edino množično silo v sistemu zaščite in reševanja. 
Letno to predstavlja preko 17.000 intervencij. 

Slovenske gasilce združuje skupna naloga, da ohranimo in razvijamo bogastvo ter moč humanitarne ga-
silske organizacije, jo krepimo in sodobno opremljamo. Delo na intervencijah od nas zahteva visoko stopnjo usposobljenosti in opremljenosti ter 
psihofizične pripravljenosti. Za vodstvo Gasilske zveze Slovenije so to primarne naloge, ki jih poskušamo uresničiti na različne načine.

Spoštovane gasilke in gasilci, gasilska mladina in veterani!

Ob jubileju vašega društva sprejmite moje čestitke, z zahvalo za dobro opravljanje gasilske službe in negovanje našega nacionalnega bogastva. 
Naj vas uspehi pri vašem delu spremljajo tudi v prihodnje. 

Franci Petek, 
 poveljnik Gasilske zveze Slovenije 

70 let Prostovoljnega 
gasilskega  
društva Zreče
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Ob pomembnem 
jubileju PGD 

Zreče
Leto 2016 se bo v naš zgodovinskih spomin zapisalo kot se-

rija pomembnih obletnic; kot čas številnih praznovanj in 
spominov na te pretekle dogodke.

Poleg 810. obletnice prve omembe Zreč, 260-letnice župnije, 
225 let rojstva našega pesnika Jurija Vodovnika, 40 let us-
pešnega delovanja naše srednje strokovne šole, 70 let delo-
vanja Lovske družine Zreče in Rdečega križa Zreče, se letos 
na zreškem posebej veselimo tudi uspešne sedemdesetletne 
razvojne poti našega najstarejšega in osrednjega gasil-
skega društva, ki predstavlja danes, na organizacijskem, 
kadrovskem, materialnem, tekmovalnem, preventivnem 
in operativnem nivoju zelo moderno, učinkovito, močno 
hrbtenico naše požarne varnosti ter sistema zaščite in re-
ševanja v občini, kjer pa se v obdobju zadnjih dveh desetle-
tij, po ustanovitvi nove občine, tudi z veliko pomočjo naših 
jubilantov iz PGD Zreče, kot vse pomembnejši dejavnik 
uspešno vključujeta tudi PGD Gorenje in Stranice, na vse 
kar smo danes v naši lokalni skupnosti izredno ponosni. 

Ta razvojna dinamika društva gotovo temelji na našem 
bliskovitem gospodarsko-turističnem razcvetu, kar je v ob-

čini generiralo tudi pospešeno razvijanje drugih, predvsem 
pa tudi negospodarskih in zaščitno reševalnih dejavnosti. 

Gotovo pa to stopnjo številni društveni dosežki že nekoliko pre-
kašajo, saj danes naše najmočnejše gasilsko društvo predstavlja 

pomemben steber povezovanja in mreženja tudi z drugimi (civil-
no-družbenimi) institucijami. 

V vsem tem času ste se spoštovani, zreške gasilke in gasilci, izkazali 
tudi kot izjemni organizatorji družabnih prireditev; veseli nas pa tudi, 

da podpirate tradicijo kulture zborovskega petja, saj naš gasilski pevski 
zbor praznuje naslednje leto že svoj trideseti jubilej.

Desetletja že uspešno varujete naše domove, naša življenja, premoženje, pod-
jetja in obrate. Začeli so dedje, nadaljevali očetje, danes pa sedanja izredno proaktiv-

na generacija posrečeno prenaša svoje izkušnje mlajšim generacijam, kar je dober porok 
za prihodnost. 

Ob tem pomembnem jubileju in izidu te zanimive publikacije, ki predstavlja pomem-
ben izvir krajevne zgodovine, še posebej pa ob vsestranskih dosežkih, vodstvu, vsem čla-
nicam in članom iskreno čestitam ter se zahvaljujem za Vašo požrtvovalnost, marljivost 
in mnogotera nesebična dejanja pomoči ne samo ob požarih, temveč tudi ob drugih ne-
srečah. 

Želim vam srečno, varno in uspešno pot, s čim manj intervencij v prihodnje.   

Mag. Boris Podvršnik, 
župan občine Zreče
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Ob častitljivi obletnici PGD Zreče imata naše poslan-
stvo in zastavljeno delo v programu društva še po-

seben pomen. Prav je, da ta jubilej praznujemo vsi, ki 
nam je v srcih zapisano sočutje do pomoči potrebnih in 
veliko pripadnost prostovoljni gasilski organizaciji. 

V 70-ih letih delovanja PGD Zreče je zrasla velika 
pripadnost naših članic in članov do odgovornosti 
na področju požarne nevarnosti naših krajank in 
krajanov. Vedno so nam največ pomenila priznan-
ja in zahvale naših občank in občanov. Nastalo je 
veliko zaupanje iz njihove strani do naših članic in 
članov. Vedno smo bili pozorno oko sleherne članice 
ali člana. V Zrečah sta bila po drugi svetovni vojni 
ustanovljena dva gasilska društva. Kaj hitro se je 
ugotovilo, da za to področje ne potrebujemo krajev-
nega in še industrijskega društva. Zato se je ustano-
vilo eno prostovoljno gasilsko društvo. Kar hitro po 
ustanovitvi PGD Zreče se je začelo z gradnjo gasilske-
ga doma, ki ga koristimo še danes. Tudi kasneje so se 
pojavljale težnje po ponovni ustanovitvi industrijske-
ga društva UNIOR. Vendar to niso bile težnje znotraj 
PGD Zreče, temveč iz strani Gasilske zveze Slovenske 
Konjice. 

Glede na velik teritorij, ki ga je pokrivalo PGD Zreče, smo 
se pred 25 leti dogovorili o ustanovitvi novega društva, PGD 
Gorenje. Naše društvo je poskrbelo, da smo izučili 15 izpra-
šanih gasilcev in dva podčastnika. Kasneje se je zgradil tudi 
gasilski dom v KS Gorenje, kjer je dom za več kot 50 članic in 
članov PGD Gorenje. Pred ustanovitvijo so bili iz KS Gorenje v na-
šem društvu 3 člani. 

Na novo oblikovana lokalna skupnost Občina Zreče se je vseskozi zave-
dala pomena, da morajo gasilci delovati čim bolj povezano, ker smo le na ta 
način omogočili večjo strokovno usposobljenost in operativno pripravljenost. 
PGD Zreče je bilo ob oblikovanju nove lokalne skupnosti vodilno ob formiranju 
nove GZ Zreče–Vitanje. Vedno je bilo pripravljeno deliti vsestransko pomoč med vsemi 
štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi znotraj naše GZ. 

V trenutkih praznovanja 70. obletnice PGD Zreče je prav, da se spomnimo vseh, ki so pred nami in med nami vložili ogromno 
truda v razvoj in delovanje našega PGD Zreče. 

Kot predsednik GZ Zreče–Vitanje je prav, da se zahvalim vsakemu posamezniku za preteklo in uspešno delo našega PGD Zreče.

Iskrena hvala tudi našemu gospodarstvu in lokalni skupnosti, občankam in občanom za sleherno pomoč, ki so jo nudili za 
razvoj PGD Zreče. 

Jože Košir,  
predsednik GZ Zreče–Vitanje

Lepo se je spomniti 
zgodovine in  
pogledati naprej
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Naša Gasilka zveza združuje prostovoljna gasilska druš-
tva Zreče, Vitanje, Stranice in Gorenje pri Zrečah. GZ 

Zreče-Vitanje je bila ustanovljena  leta 1995, prav na pobu-
do vodstva PGD Zreče. Kot največje društvo v naši GZ in kot 
osrednje gasilsko društvo v Občini Zreče, je vseskozi dajalo 
najboljše kadre, ki so s svojim delom , usmerjanjem  in od-
ločitvami poskrbeli  za visok strokovni nivo dela naše GZ. 
Tako smo v GZ zelo ponosni, da imamo v naši sredini tako 
dobro organizirano prostovoljno gasilsko društvo Zreče, 
ki je dobro  opremljeno in usposobljeno, s povezovanjem 
z drugimi okoliški društvi pa krepi gasilsko dejavnost na 
širšem območju. PGD  Zreče je v svoji zgodovini napredo-
valo in rastlo skupaj s krajem, in napredovalo z velikimi 
koraki na sedanji  zavidanja vrednega nivo. Društvo s 
svojim delom, narekuje delo naše GZ, in pa tudi ostalih 
društev v zvezi. Dejavnost društva je vidna vsakodnevna 
ter s svojo inovativnostjo pri organizaciji in delu z najvišjo 
mero zagotavljate požarno varnost in varnost pred narav-
nimi in drugimi nesrečami na svojem požarnem okolišu in 
širše.  Organizacijske sposobnosti društva se tudi kažejo z 

organizacijami, tekmovanj, izobraževanj, prireditev, sre-
čanj, ki jih organizirajo tudi  za širšo okolico in društva iz 

celotne Slovenije. Odlično sodelovanje se kaže tudi z Gasilsko 
zvezo Slovenije, Celjsko regijo in drugimi društvi. Na področju 

dela z mladino in tekmovalnem področju je društvo v zadnjih 
letih doseglo rezultate, ki jih uvršča v sam vrh uspešnosti. Opera-

tivni gasilci PGD Zreče so usposobljeni na najvišjem nivoju, kar so 
v preteklosti pokazali na intervencijah v svojem požarnem okolišu, 

okolišu GZ in pa na velikih intervencijah po Sloveniji, kjer so sodelo-
vali, kot tudi na misiji v tujini. Delo prostovoljnega gasilskega društva 

je uspešno na vseh nivojih ter pri delu povezuje vse generacije. Takih pros-
tovoljnih gasilskih društev  je v Sloveniji malo.

Spoštovani gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče, ponosen sem, da 
imamo v GZ Zreče-Vitanje tako delovno ter  ugledno društvo in ponosen sem, da sem 
poveljnik tega društva. 

Zreški gasilci še posebej operativna enota, ob   70 letnici sprejmite moje čestitke, 
ponosen sem na vas, ponosni so lahko tudi občani Zreč in drugi. 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Marijan Jelenko,
Poveljnik Gasilske zveze Zreče-Vitanje

Poveljnik PGD Zreče

Zreški gasilci so  
ponos svojega kraja 

in občine 
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Prvi začetki delovanja na področju požarne varnosti v Zrečah se-
gajo že od ustanovitve Štajersko železno industrijske družbe, 

vendar niso bili registrirani kot organizacija gasilstva. Tako se je 
v Zrečah ustanovilo gasilsko društvo leta 1946, ko je bil ustanov-
ni občni zbor.  Na začetku se je društvo imenovalo Prostovoljna 
gasilska četa Zreče, ki pa se je v Prostovoljno gasilsko društvo 
Zreče preimenovala leta 1951. Leta 1952 je bilo v Tovarni kova-
nega orodja Zreče ustanovljeno Prostovoljno industrijsko ga-
silsko društvo TKO Zreče. Zaradi težkih razmer v delovanju 
PGD Zreče in veliko boljšega delovanja ter večjih  finančnih 
sredstev v PIGD so se pričeli dogovori o združitvi obeh ga-
silskih društev, kar se je zgodilo na združitvenem občnem 
zboru leta 1960.  Združitev v PGD Zreče je hitro obrodila 
sadove, saj so začeli uresničevati želje po novem gasilskem 
domu, ki je bil zgrajen v letu 1962. Leta 1964 je PGD Zreče 
dobilo prvi gasilki avtomobil, in sicer rabljeno tovorno vo-
zilo, ki ga je podarila TKO Zreče. Prvi  novi  gasilski avto-
mobil je bil nabavljen leta 1968. Nabava opreme in vozil 
je pričela slediti potrebam v kraju in podjetjih v Zrečah. 

V letu 1986, ko smo obeležili 40-letnico PGD Zreče, je bil 
ustanovljen   gasilski servis in  naslednjega leta ustanovl-
jena pevska skupina PGD Zreče. S hitrim razvojem kraja 
in predvsem industrije se je društvo vseskozi posodabljalo, 
vseskozi pa se je krepilo tudi članstvo. Velik poudarek je bil 
tudi na izobraževanju mladine. V letu 2001 je društvo pri-
dobilo status društva posebnega pomena na podlagi pogodbe 
z Upravo RS za zaščito in reševanje za tehnično reševanje in 
posredovanje v nesrečah z nevarnimi snovmi.  

Danes je PGD Zreče osrednje gasilsko društvo v Občini Zreče, ki 
šteje preko 120 aktivnih članov, ki so v vsakem trenutku pripravlje-
ni priskočiti na pomoč na raznih področjih, predvsem pa na področju 
požarne varnosti v Zrečah in širši okolici. PGD Zreče šteje 60 operativ-
nih gasilcev, ki so usposobljeni za različna preventivna in intervencijska 
posredovanja na področju požarne varnosti. 

Zelo ponosni pa smo na rezultate naših tekmovalnih desetin v zadnjih 20-ih 
letih, ko smo se udeleževali regijskih in tudi državnih tekmovanj in bili tudi nekajkrat 
najuspešnejši v državi. Prav tako pa smo lahko ponosni na uspešno izvedena in orga-
nizirana gasilska tekmovanja v okviru domače GZ, regije ter gasilskih državnih in pokalnih 
tekmovanj v okviru GZS.

Spoštovani gasilke in gasilci, skupaj z Vami se veselim praznovanja naše 70-letnice, ki jo bomo letos obeležili s svečano akademijo. Na 
svečani akademiji se želimo zahvaliti vsem Vam gasilkam in gasilcem, ki ste v teh letih vlagali Vaš prosti čas v delovanje našega PGD Zre-
če. Zahvalili se bomo tudi vsem našim sponzorjem in donatorjem, brez katerih naš razvoj društva ne bi bil tako uspešen in hiter, kot je bil. 
Prepričan pa sem, da bomo zreški gasilci in gasilke z nadaljnjim uspešnim delovanjem in povezovanjem v sami lokalni skupnosti kot širše 
upravičili zaupano nalogo tudi v bodoče.

 Na pomoč!

Štefan Posilovič , 
 predsednik PGD Zreče

Ob 70. letnici do-
mačega društva
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V času Dioklecijanovega vladan-
ja in cesarstva (243–316), ko so 
preganjali kristjane, je v provinci 
Noricum, področje današnjega 
avstrijskega mesta Linz, živel Flor-
jan, ki je bil veteran rimske vojske, 
a v mestu Cetiumu visoki državni 
uslužbenec. Ko je javno izpovedal 
svojo vero Bogu, so ga zverinsko 
mučili in ga pretepli.  

Nazadnje so ga obsodili na smrt in ga z mlinskim 
kamnom okrog vratu vrgli v reko Enns, da je umrl 
kot mučenec. To se je zgodilo 4. maja leta 304, zato 
je bil ta dan izbran za njegov god. Telo, ki so ga na-
šli pozneje, je pokopala vdova z imenom Valerija. 
Mučenikovo telo je pokopano nedaleč od Lauriacu-
ma. Nad grobom je kasneje nastala slavna opatija 
St. Florjan.

Čaščenje sv. Florjana je razširjeno po Avstriji, 
na Bavarskem in tudi po naših krajih. Sv. Florjan 
je patron proti požarom in poplavam ter zavetnik 
gasilcev. V dravski banovini so se gasilci imenovali 
tudi »vitezi svetega Florjana«.

V spomin na ta dan, 4. maj leta 304, povsod po 
svetu kristjani praznujemo dan sv. Florjana, zavet-
nika gasilcev.

SVETI FLORJAN  
– ZAVETNIK  
GASILCEV

Kip Sv. Florjana, ki krasi gasilski dom v Zrečah. 
Delo domačega kovača Milana Očka.
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RAZVOJ  
GASILSTVA  
NA SLOVENSKEM
Zaradi vse večjih človeških in materialnih izgub in vse pogostejših požarov se je že v sre-
dini 19. stoletja pokazala potreba po nujni organiziranosti in ustanovitvi gasilske službe, 
ki bi prevzela strokovni nadzor nad gašenjem in usposabljanjem novih pripadnikov za 
potrebe tistega časa.

Eden hujših zgodovinskih prime-
rov in hkrati velika katastrofa je bil 
požar v ljubljanski Cukrarni leta 
1858, kjer je gorelo kar teden dni. 
Bolj izpostavljena so bila večja in po-
gosteje naseljena mesta in vedno se 
je pokazala potreba po organizirani 
službi v primeru požara.

Leta 1863 je ljubljanski župan Miha 
Ambrožič sam prevzel vodenje gaš-
enja, vendar je prihajalo do vse več-
jih nerodnosti in neuspelih posku-
sov gašenja zaradi neusposobljenih 
pomočnikov in neorganiziranosti 
na terenu. Na prošnjo župana, ki jo 
je naslovil na telovadni društvi Južni 
sokol in Turnverein, so pristopili k 
reševanju tega problema. Odzvalo se 
je društvo Južni Sokol in že pod tak-
tirko naslednjega župana dr. Gosta 
leta 1963 izdali prvi gasilski red, ki 
je določal kdo sestavlja prostovoljno 
požarno obrambo takratne Ljublja-
ne. To so bili:

•	 člani telovadnega društva Juž-
ni Sokol in

•	 pomožno osebje–hlapci, po-
močniki, ki jih je določila mest-
na oblast.

Vendar tudi ti prvi poskusi organi-
ziranosti slovenskega gasilstva niso 
rodili sadov zaradi nasprotovanja 
nemškega društva Turnverein.

Troblja s tipko in dvema tonoma, ki so jo uporabljali za posredovanje ukazov pri 
gasilskih intervencijah in vajah

Župan dr. Josip Stritar je zato usta-
novil samostojno prostovoljno gasil-
sko društvo, leta 1870.

Leta 1881 je cesar Franc Jožef objavil 
»Postavo o požarni policiji in gasil-
skih stražah« za vojvodino Kranjsko. 
Tako so bila tudi uradno objavljena 
osnovna pravila, merila in določbe 
za prostovoljno požarno obrambo, 
službeni red znotraj oddelkov, pravi-
la za medsebojne odnose članstva ter 
osnovna pravila za podporno matico 

v zvezi s finančno podporo prosto-
voljne gasilske obrambe.

Prva slovenska gasilska društva so 
delovala pod skupnim geslom:

»Bogu na čast, bližnjemu v 
pomoč!«

 Po propadu Avstro-Ogrske mo-
narhije, po koncu 1. svetovne vojne 
in ob ustanovitvi Kraljevine SHS, je 
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Čelada načelnika prostovoljnega gasil-
skega društva Metlika iz leta 1885.

bil 1. julija 1919 v Ljubljani prvi občni 
zbor Jugoslovanske gasilske zveze 
Ljubljana. Izvolili so slovensko vod-
stvo in sprejeli slovensko napisana 
pravila delovanja in organiziranosti.

Leta 1920 je imela ta zveza že 22 ga-
silskih žup, s 306 društvi in okoli 10 
tisoč člani.

Sedem let kasneje je bilo na sloven-
skem ozemlju že 36 žup, nekaj nad 
580 društev in 20 tisoč članov gasil-
ske organizacije.

Leta 1933 je kralj Aleksander pod-
pisal Zakon o organizaciji gasilstva, 
ukinil društva, uvedel čete in v letu 
1937 je bilo že 942 čet, s 30 tisoč gasil-
ci na našem ozemlju.

V času okupacije in 2. svetovne voj-
ne so prevzemali vodenje gasilskih 
služb Italijani in Nemci.

Po skupščini in sprejetem prvem 
zakonu o gasilskih društvih, po 

osvoboditvi leta 1948, je bilo še istega 
leta okoli 850 občnih zborov širom 
LR Slovenije. Članstvo se je povečalo 
na okoli 54.697 članov in med njimi 
je bilo prvič tudi okoli 3 tisoč članic 
in okoli 6 tisoč članov mladinskega 
podmladka.

Lesena ročna brizgalna iz leta 1836, ena od najstarejših ohranjenih brizgaln iz tega časa na Slovenskem. Brizgalno je 
graščak gradu Snežnik baje daroval vasi Grahovo pri Cerknici na Notranjskem

Leta 1950 se je v Žireh pričelo prvo 
usposabljanje gasilskih častnikov.

Na prvem gasilskem festivalu v 
Ljubljani, leta 1952, je bilo udeleže-
nih kar 18 tisoč slovenskih gasilcev.

V letu 1969 je bilo v Metliki veliko 
praznovanje ob stoti obletnici orga-
niziranega gasilstva na Slovenskem 
in ob enakem jubileju metliškega 
gasilskega društva. Ob teh dveh čas-
titljivih jubilejih so takrat slovesno 
odprli tudi Gasilski muzej doktorja 
Branka Božiča v Metliki.

Vsa naslednja leta so prinašala no-
vosti v razvoju, krepilo se je članstvo, 
uvajala preventivna dejavnost, pou-
darjala strokovna usposobljenost in 
pomembnost  kakovostne gasilske 
opreme. Rasla so nova društva, dose-
gali so se vedno boljši rezultati v re-
ševalnih aktivnostih in vse bolj so se 
v gasilske vrste vključevale ženske, 
osnovnošolska mladina in mladinci 
v nadaljevalnem procesu študija. 
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PRIPRAVE NA  
USTANOVITEV  
GASILSKE ČETE ZREČE 
V LETU 1939

Kopija prve strani 
zapisnika z dnevnim 
redom in zapis  k 
točki 4

V zapisniku seje župnega 
upravnega odbora z dne 18. 
septembra 1939 je, pod 4. toč-
ko dnevnega reda, upravni 
odbor obravnaval ustanovi-
tev Prostovoljne gasilske  
čete Zreče

V zapisniku k tč. 4) so še zapisali:

“Pripravljalni odbor p. g. čete v Zre-
čah sporoča, da se je osnovala v Zrečah 
prost. gas. četa in se vrši ustanovni obč-
ni zbor te čete 10/9. t. l. 

Ta pripravljalni odbor je sporočil župi 
dne 8./9. t. l., da se ustanovni občni zbor 
odloži za nedoločen čas radi vpoklica 
mnogih članov na orožne vaje.

Župna uprava soglasno sklene, da se 
ustanovitev te čete, ker je dana krajevna 
potreba, v načelu odobri.“
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Fotokopija dela Zapisnika VI. Skupščine Gasilske za-
jednice dravske banovine v Ljubljani dne 21. aprila 
1940.

Iz zapisnika VI. skupščine Gasilske zajednice 
dravske banovine v Ljubljani, dne 21. aprila 1940 
pa je iz poročila tajnika razvidno, da ustanovljene 
gasilske čete, ki so tudi že zaprosile za odobritev, 
niso bile potrjene s strani ministrstva. Med njimi 
je navedena tudi Prostovoljna gasilska četa Zreče, 
p. Zreče (župa Celje).

Pri nadaljnjem raziskovanju pa niso bili niko-
li najdeni dokumenti, ki bi pričali o potrditvi ali 
ustanovitvi zreške čete.

Morda je bil eden od glavnih razlogov tudi napad 
na Jugoslavijo v aprilu 1940, začetek štiri leta traja-
joče druge svetovne vojne in posledično vpoklic v 
mobilizacijo odraslih moških.
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POL STOLETJA  
DELOVANJA 
PGD ZREČE
1946–1969

Ker je bil že ob petdeseti obletnici delovanja PGD Zreče izdan zbornik, bomo tokrat v 
skrajšani obliki predstavili polstoletno delovanje PGD Zreče.

Gasilsko društvo Slov.  Konjice leta 1937 in trije prvi člani iz Zreč.

V Zrečah so že pred ustanovitvijo 
samostojnega društva posamezniki 
izrazili potrebo po organiziranosti 
gasilske dejavnosti. Jožef Gorenjak, 
Jožef Jevšenak in Leopold Razbor-
šek so se že leta 1937 vključili v kon-
jiško gasilsko društvo, ki je imelo za 

seboj že dolgoletno tradicijo, saj je 
bilo ustanovljeno petdeset let pred 
zreškim društvom. Prevladovala je 
namreč miselnost, da je konjiško 
društvo dovolj močno in ni bilo volje 
ter spodbude, da bi imeli tudi Zreča-
ni svoje društvo. 

Kmalu po drugi svetovni vojni, 
v letu 1946, je bilo tudi v Zrečah 
ustanovljeno Prostovoljno gasil-
sko društvo Zreče, na ustanov-
nem občnem zboru, ki je bil 3. 2 
istega leta. Takrat so izvolili prvo 
vodstvo.

Člani prvega  
vodstva so bili :
1. predsednik: Vladko Čadež
2. poveljnik: Jožef Jevšek
3. podpoveljnik: Jožef Košič
4. orodjar: Gabriel Derjani
5. strojnik: Rudi Oplotnik
6. delegat: Jožef Gorenjak
 7. overovatelj: Franc Kozjek
8. overovatelj: Robert Jedločnik
9. tajnik: Ignac Esih
10. blagajnik: Adolf Marčič



Zbornik

16

Tako se je uresničila dolgoletna želja Zre-
čanov, da so dobili svoje gasilsko društvo. 
Imenovalo se je „Prostovoljna gasilska četa 
Zreče“, ki jo je sestavljalo 24 članov. Bili so 
brez opreme, brez uniform in brez finančnih 
sredstev, nujno pa so potrebovali vse omenje-
no za svoje delo. Vztrajnost je obrodila sado-
ve. Kmalu so kupili novo brizgalno črpalko, ki 
so jo hranili v pisarni Krajevnega odbora, saj 
svojih prostorov niso imeli. Ob prvem požaru 
so jo naložili na lojtrski voz in s konjsko vpre-
go hiteli na pomoč.

Nakup motorke Škofja Loka za PGD Zreče 1951.

Po ustnem izročilu je prišla prva 
motorna brizgalna Rosenbauer v 
Zreče na posrečen način. Ob kon-
cu druge svetovne vojne, ko se 
je nemška vojska umikala proti 
Avstriji, je ena pot vodila skozi Slo-
venske Konjice, Vitanje in naprej 
proti Koroški. Ker so bili partizani 
vedno bliže, je umikajoča se nemš-
ka vojska stvari, ki so jim oteževale 
pot, pričela puščati ob cesti. Tako je 
bila v Zečah med drugimi stvarmi 
puščena tudi motorna brizgalna. 
Domačini so hodili pregledova-
ti puščene stvari in nosili domov 
uporabne stvari. Tako sta motorno 
brizgalno našla Jožef GORENAK in 
Jožef JEVŠENAK, ki sta brizgalno 

pripeljala domov kar z vozičkom.

Na občnem zboru leta 1951 so se 
preimenovali v „Prostovoljno gasil-
sko društvo Zreče“. Takrat se je na 
dopisih kot predsednik podpisoval 
Jožef Gorenjak, ki je na tej funkciji 
zamenjal prvega predsednika Vlada 
Čadeža.

*Vladimir Čadež, slovenski in-
ženir gradbeništva, 11. junij 1911, 
Ljubljana , † 18. oktober 1994, Ljubl-
jana[1]. Diplomiral je leta 1936 na 
ljubljanski Tehniški fakulteti. Po 
koncu vojne je vodil obnovo tovarn 
poljedelskega orodja v Zrečah in 
na Muti, sodeloval pri gradnji Li-

tostroja v Ljubljani in vodil gradnjo 
Termoelektrarne Šoštanj ter ključ-
nih objektov Premogovnika Velen-
je. Od 1953 je bil načelnik oddelka 
za gradbeništvo in industrijo grad-
benega materiala pri Okrajnem 
ljudskem odboru Ljubljana in po-
močnik republiškega sekretarja za 
gospodarstvo. Leta 1963 je bil odgo-
voren za izvedbo nalog slovenskega 
gradbeništva pri popotresni obnovi 
Skopja. Po letu 1969 je sodeloval pri 
graditvi avtocest v Sloveniji. Napi-
sal je več kot 100 strokovnih član-
kov o razvoju gradbeništva, grad-
beni zakonodaji, gradnji avtocest 
in stanovanjski gradnji.*

Fotografija najstarejše  
motorne brizgalne PGD Zreče ?
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V letu 1952 je društvo dobilo avto 
prikolico in nekaj opreme. Težave pa 
so se pojavile tudi pri alarmnem sis-
temu. Edino sireno je imela tovarna 
in znak za poziv delavcem je bil enak 
kot signal za požar. V Tovarni kova-
nega orodja Zreče, današnji Unior, 
so leta 1952 ustanovili Prostovoljno 
industrijsko gasilsko društvo. Prvi 
predsednik je bil Lojze Korošec, po-
veljnik Ivan Umnik in tajnik Karel 
Šifrer. 

Lojze Korošec ob 50. obletnici PGD Zreče 
prejema priznanje od predsednika Jože-
ta Koširja.

Drugi gasilski festival v Mariboru 1957

Leta 1955 je bila Občina Zreče 
vključena v novo občino Sloven-
ske Konjice, društvo pa v občinsko 
zvezo Slovenske Konjice. Takrat je 
zreško društvo štelo 23 članov in 
imelo že izdelan načrt za izgradnjo 
novega gasilskega doma. V odbor 
za gradnjo so bili imenovani: Šte-
fan Grosman, Nina Pokorn, Ivan 
Krajcer, Rober Jedločnik in Jože 
Orož. 

V letu 1956 so ustanovili gasilske 
trojke na Skomarju, Resniku in 
Gorenju, ki so jih vodili kar tam-
kajšnji učitelji. V tem letu so izvedli 
skupno reševalno akcijo ob poplavi 
reke Dravinje, kjer so sodelovali še 
PIGD TKO Zreče in PGD Slovenske 
Konjice.

Leta 1957 so razvili svoj društve-
ni prapor in imeli so že 37 članov. 
Vendar je med obema društvoma 
prihajalo do velikih nesoglasji in 
nerazumevanja, zato so ustanovili 
iniciativni odbor za združitev obeh 
društev. Člani tega odbora so bili: 
Franc Pavlič in Karel Šrekl v ime-
nu PGD Zreče in Lojze Korošec, 
Ivan Umnik in Stanko Košir kot 
predstavniki PIGD TKO Zreče. Do 
združitve pa je prišlo 13. 2. 1960.

V prizadevanjih za pridobitev fi-
nančnih sredstev za izgradnjo no-
vega doma so v letu 1960 organizi-
rali prvo gasilsko veselico v kraju, Konjiška godba na pihala na otvoritvi gasilskega doma PGD Zreče 1962.
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ki so jo poimenovali „Družabni ve-
čer za gasilsko društvo“. V tem letu 
so več skrbi posvetili tudi uspo-
sabljanju članov, šolske mladine 
in občanov v zvezi z gasilsko 
dejavnostjo in organizacijo. Z 
veliko truda in udarniškega dela 
se je uspešno nadaljevalo delo 
pri gradnji gasilskega doma. 
Otvoritev gasilskega doma PGD 
Zreče je bila 28. 10. 1962 in to je 
bil praznik vseh Zrečanov. Dom 
so počasi opremljali, vanj počasi 
prinesli vso opremo in orodje, da 
je bilo končno vse na enem mestu. 
Z novim domom so si zastavili cil-
je in načrte, sklenili so dozidati še 
stolp in načrtovali nabavo novih 
uniform za člane. Zbor članov ob otvoritvi gasilskega doma.

Z letom 1964 je vodenje društva pre-
vzel novi predsednik Slavko Kuko-

vič. V tem letu so imeli v Zrečah pet 
požarov, uspešno pa so sodelovali 

Nastop zreških pionirjev na praznovanju 100. obletnice organiziranega gasilstva 
na slovenskem v Metliki 1969.

tudi v reševalnih akcijah v poplavlje-
nem Celju z desetino, ki je opravila 
108 ur prostovoljnega dela. To leto je 
bilo pomembno tudi zaradi prido-
bitve prvega avtomobila, to je bil star 
tovorni avto „Praga“, ki ga je društvu 
podarila Kovaška industrija Zreče. 

V letu 1965 so se takratni predsed-
nik Miroslav Cvelfer, tajnik Bogdan 
Marinkovič in poveljnik Adi Marčič 
zelo potrudili za nabavo novega av-
tomobila IMW-1000B „Gasilec“, ki 
so ga kupili v Novem mestu in ga 
prevzeli v letu 1968. Istočasno so v 
Ljubljani kupili tudi novo motorko 
„Rosenbaur“ VW75. Tako opremlje-
ni so dobili tudi več zagona za delo 
in strokovno usposabljanje. Posebej 
skrbno so se pripravljali na udeležbo 
praznovanja 100. obletnice Sloven-
skega gasilstva v Metliki leta 1969. 
Nastopili so z dvema desetinama. 

Člansko ekipo je pripravljal in 
vodil Karl Šrekl, pionirje pa Anton 
Cvelfer. Pionirji so nastopili tako 
uspešno, da so njihov nastop in foto-
grafijo objavili v Gasilskem vestniku 
in ovekovečili celo na gasilskem ko-
ledarju. Od takrat je PGD Zreče tudi 
član gasilskega muzeja v Metliki. 

Gasilci so del zemljišča odstopili 

društvu Ljudska tehnika za gradnjo 
doma. Za odmero so pooblastili Adi-
ja Marčiča, Antona Cvelferja in Karla 
Šrekla. 

V začetku sedemdesetih let so ure-
jali in popravljali gasilski dom, kot 
so se pač pokazale potrebe po po-
pravilih. Kupili so Tomosovo motor-
no brizgalno, ki je bila namenjena 

predvsem pionirjem, ki so si jo že 
dolgo želeli. Zreški gasilci so vedno 
posvečali veliko skrb svojemu pod-
mladku, za katerega je vzorno skrbel 
njihov mentor Anton Cvelfer. Čas 
in rezultati so pokazali, da so imeli 
srečno roko pri izbiri mladinskega 
mentorja. Na proslavi stoletnice 
PGD Slovenske Konjice je v slovesni 
paradi sodelovalo 40 pionirjev in 
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pionirk zreškega društva, kar je 
bila velika čast. 

Društvo je v letu 1972 dobilo tudi 
svojega prvega častnega člana An-
tona Podvršnik. 

Sredi osemdesetih let je štelo dru-
štvo 67 članov, med njimi enega 
častnega člana in pet podpornih 
članov. Podatek pokaže, da so ta-
krat imeli že dva častnika 1. stopn-
je, dva častnika, tri podčastnike in 
40 izprašanih gasilcev, kar dokazu-
je, da so se trudili za strokovni dvig 
med članstvom. Zavedali so se, da 
lahko le strokovno usposobljeni 
in fizično pripravljeni člani dobro 
opravijo vse naloge, ko jih pokličejo 
na pomoč. 

V letu 1974 je predsednik Slavko Burja slavnostno prevzel avtomobil TAM 5500, ki 
ga je društvu kupilo podjetje Unior. 

V istem letu pa so priznanje izrekli 
tudi mladinskemu mentorju Antonu 
Cvelferju, ki mu je uspelo pionirje tako 
navdušiti in usposobiti, da so povsod 
posegali po najvišjih rezultatih. Vse te 
pridobitve in uspehi so dali članom novi 
zagon in spodbudo za nadaljnje delo v 
društvu. Tajnica društva je bila Zdenka 
Kejžar.

Ob 30. obletnici delovanja so razvili novi prapor PGD 
Zreče.

Vaja v novi stolpnici ob 30 obletnici PGD Zreče 1976.
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Gasilska enota na Skomarju 1977.
Gasilska enota na Resniku 1977.

V letih 1977 in 1978 so organizi-
rali gasilske enote na Resniku, 
kjer se je vključilo devet članov in 
ena članica, ter na Skomarju, kjer 
je bilo 8 članov in 2 članici. Obe 

desetini so opremili z osnovnim 
gasilskim orodjem, motornimi 
žagami, z novima Tomosovima 
motornima brizgalnama in z no-
vimi uniformami za vse člane. 

V tem obdobju je društvo pre-
jelo pisno zahvalo Uniorja za us-
pešno intervencijo, ko je zagorelo 
ostrešje utopne kovačnice v letu 
1977. 

Cisterna TAM 5500.

V začetku osemdesetih let je prišlo 
do naglega razvoja industrije, turiz-
ma in posledično tudi kraja. Gradili 
so se novi stanovanjski bloki in novo 
naselje individualnih hiš. S tem 
razvojem pa se je pokazala tudi po-
treba po novi in sodobnejši gasilski 
tehniki in opremi. Prav tako je bilo 
nujno potrebno strokovno usposo-
biti članstvo za reševanje v novo na-
stalih situacijah. Ena od večjih akcij 
društva je bila vključitev v vsesloven-
sko akcijo, ki jo je razpisala Gasilska 
zveza Slovenije z naslovom „100.000 

pregledov“. Zreški gasilci so pregle-
dali 130 stanovanjskih hiš in ugoto-
vili, da je ponekod požarna varnost 
na nizkem nivoju. Zato so lastnike 
osveščali o nevarnostih požara. Po-
nudili so jim tudi nakup gasilnih 
aparatov in jih po dogovoru tudi na-
meščali na najbolj ogrožena mesta. 
Pregledali so tudi požarno varnost v 
tovarnah in v poročilih zapisali opa-
žene pomanjkljivosti. 

V letih 1980–84 je delovanje društva 
zelo popustilo. V GZ Slov. Konjice so 

razmišljali o tem, kaj storiti za povr-
nitev aktivnosti zreškega društva, 
kot je že bila v preteklosti. V PGD 
Zreče je bila v tem času delujoča de-
setina mlajših gasilcev in pa le maj-
hno število starejših gasilcev. V letu 
1984 je prišlo do pomladitve članstva 
z aktiviranjem 15 mlajših gasilcev, 
izvolilo se je novo vodstvo, s pred-
sednikom Jožetom Koširjem na čelu. 
Organiziralo se je izobraževanje za 
gasilce in kasneje za nižje častnike. 
Takrat je društvo razpolagalo s staro 
cisterno TAM in kombijem IMV .
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Gradnja prizidka in obnova gasilskega doma 1985/86.

Gasilski dom je bilo potrebno 
prekriti in nujno je bila potrebna na-
bava terenskega avtomobila in dru-
gih vozil. Manjkala je tudi garaža. 
V stari dotedanji garaži so bila pre-
nizka vrata. Najprej so se korigirali 
načrti prizidka za garažiranje vo-
zil. Sledila je organizirana akcija za 
zbiranje sredstev za izgradnjo pri-
zidka in za popravilo starega doma. 
Zbrali so okoli 2400 m3 lesa in veli-
ko prostovoljnih prispevkov. Zelo 
veliko finančno pomoč so dobili od 
prostovoljnih prispevkov občanov. 
Sredstva so pridobili še od GZ Slov. 
Konjice, v večji meri pa od podjetij 
Unior in Comet.

Vzporedno je potekalo še izobra-
ževanje novih članov, pod vodstvom 
poveljstva na čelu s poveljnikom 
Bogdanom Marinkovič. V štirih 
letih so pridobili 6 nižjih častni-
kov in precejšnje število izprašanih 
gasilcev. Leta 1984 jim je Požarna 
skupnost Slovenske Konjice dodelila 
novo Lado Niva. 

V letu 1985 je bilo lastništvo v stav-
bi gasilskega doma še neurejeno in 
deljeno med PGD Zreče in podjetje 
Unior. Spodnji prostori so bili last 
PGD, zgornji del pa je bil v lasti 
Uniorja. Takratno vodstvo PGD 
Zreče je z dogovorom z vodstvom 

Uniorja doseglo, da so se vsi pros-
tori predali v last in upravljanje 
gasilskemu društvu. Potrebno je 
bilo najti še rešitev za stanovanja 
v zgornjem delu stavbe, ki so jih 
imeli v uporabi stanovalci, negasil-
ci. Spodaj je bila v napoto še stavba 
za drva in orodje. Vse se je uredilo v 
dogovoru s stanovalci in podjetjem 
Unior. Tako smo dobili stanovanja 
za naše operativne člane z družina-
mi, ki so dobili stanovanja. Okoli-

co so uredili in še pred tem podrli 
stavbo za drva.

V obdobju in času izgradnje prizi-
dka v gasilskem domu je bilo opravl-
jenih preko 2000 udarniških ur 
prostovoljnega dela naših članov. Za 
pridobitev še kakšnih dodatnih fi-
nančnih sredstev so člani PGD Zreče 
prekrili streho bližnje osnovne šole, 
Kovinarske šole in doma JNA v Ma-
riboru.

Republiško tekmovanje članov v Kopru leta 1987.

V letu 1986, ko smo praznovali 40. 
obletnico delovanja društva, smo 
imeli otvoritev prizidka h gasilske-
mu domu in na novo smo prekrili 
celotno stavbo starega doma. S pri-
zidkom sta bili pridobljeni dve ve-
liki garaži in dvorana za prireditve 
in izobraževanje. Prenovljeni sta 
bili tudi dve sejni sobi v starem delu 
gasilskega doma, prav tako je bil v 
starem delu doma zgrajen klubski 
prostor.

Istega leta je bil ustanovljen gasil-
ski Servis PGD Zreče

Skupščina občine Slovenske Kon-
jice je ob občinskem prazniku, 12. 
oktobra 1986 podelila PGD Zreče ob-
činsko priznanje. 
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Regijsko tekmovanje celjske regije, prvič v organizaciji PGD Zreče v Zrečah leta 1987.

Zreško društvo je v 
letu 1987 ustanovilo 
svoj lastni pevski zbor 
pod vodstvom zboro-
vodkinje Olge Kangler 
in na pobudo, ki so 
jo podali predsednik 
Slavko Burja, Jože Ko-
šir  in Boris Podvršnik.

Predaja listin o pobratenju med predsednikoma Kapšem in Koširjem.

Leta 1988 je bila v uporabo prevzeta 
avtocisterna TAM 190, nadgradnja 
Karoserist z rezervoarjem 6.000 l 
vode in s črpalko Rosenbauer NH 20.

V letu 1989 se je zreško društvo po-
bratilo s PGD Prelesje.   

Člani prve zasedbe gasilskega moškega pevskega zbora.
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 Naslednje leto smo se dogovorili 
za ustanovitev PGD Gorenje. Glavni 
razlog je bil, ker je bilo na področju 
Gorenja največ požarov znotraj po-
žarnega okoliša PGD Zreče. Leta 
1990 je bil uradni ustanovni sestanek 
gasilskega društva Gorenje. Izobra-
zili smo 15 gasilcev in dva nižja čast-
nika. Do takrat so bili v našem druš-
tvu le trije člani iz Gorenja, danes pa 
je v PGD Gorenje preko 50 članic in 
članov.  

Leto 1990 je bilo za zreške gasilce 
zelo živahno. Po tem obdobju se 
je predsednik Jože Košir, zaradi 
zglednega in dobrega sodelovan-
ja s poveljnikom Gasilske zveze 
Slovenije, Tonetom Sentočnik, 
spoznal z gasilci iz nemškega 
mesta Erding. To medsebojno, 
meddržavno in meddruštveno so-
delovanje, predvsem z Ernestom 
Grunewaldom, je prineslo mno-
go koristi tudi našemu društvu 

Mercedes za reševanje v večnadstropnih objektih.

in naši gasilski zvezi. Dobili smo 
mnogo novega strokovnega znan-
ja in tudi razne oblike pomoči, 
mnogokrat tudi brezplačne. Do-

bili smo 12 dihalnih aparatov in 
pomoč pri nabavi vozil, tehnične-
ga vozila in kombija vse znamke 
Mercedes Benz.

V juniju 1990 je bilo v Zrečah or-
ganizirano 6. srečanje slovenskih 

gasilskih pevskih zborov. Skupno je 
nastopilo preko 150 pevk in pevcev iz 

osmih moških in enega dekliškega 
gasilskega zbora. 
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Leta 1991, v času Vojne za Sloveni-
jo, je bilo v gasilskem domu ves čas 
organizirano dežurstvo za člane, ki 
niso bili vpoklicani v vrste Terito-
rialne obrambe. Opravljali smo raz-
ne logistične prevoze in druge ak-
tivnosti, ki so bile potrebne v tistem 
kriznem času.

Na volilnem občnem zboru, leta 
1993, so vodenje društva ponovno 
zaupali predsedniku Jožetu Koširju, 
podpredsedniku Slavku Burji, pod-
predsedniku Bogdanu Marinkoviču 
in poveljniku Marjanu Kosu. Takrat-
ni Upravni odbor je sestavljalo 15 
članov, 9 članov operative, in 3 člani 
nadzornega odbora pod vodstvom 
predsednika Ivana Umika. Novo 
vodstvo se je osredotočilo na teh-
nično opremljanje društva, na ob-
novo izrabljenega voznega parka in 
v nadomestilo stare tehnike z novo. 
Nova pridobitev v tem letu je bilo 
kombinirano vozilo Mercedes Benz 
260 GVC 24/50  in kombi Mercedes 
Benz, ki so ga prevzeli v prijatelj-
skem mestu Erding v Nemčiji. Od 
teh nemških prijateljev so leto kas-
neje dobili v dar tudi gasilsko lestev. 

Prevzem kombiniranega vozila Mercedes Benz 260 GVC 24/50  v Zrečah.

Na obisku v Erdingu 1993.

Objava v nemškem časopisu o podaritvi gasilske lestve PGD 

Zreče 1994.

V letu 1994 je poleg ostalega član-
stva dobro delovala tudi desetina 

veteranov PGD Zreče.



Zbornik

25

Leta 1995 je bil ustanovni občni 
zbor gasilske mladine, kar je bila 
še ena potrditev zavedanja gasilcev, 
da z vsakim novim mladim članom 
poskrbijo za članstvo v društvu, ko 
bodo ti mladi gasilci prestopili v 
članske vrste.

Vaja najmlajših gasilcev .

Požar pri Vidmarjevih na Resniku.

V spomin na občni zbor 1996.

Društvo je v svojem polstoletnem 
delovanju prehodilo razna obdobja 
razvoja, doživelo vzpone in padce, 
neuspehe in uspehe. Živeli so s ča-
som in krajem, sodelovali z industri-
jo in s krajani, se usposabljali in urili 
v skladu s potrebami, ki jih je prina-
šal razvoj na vseh področjih človeko-
vega življenja.

Imeli smo moderen gasilski dom, 
sodobno opremo, strokovno uspo-
sobljen kader in velik ugled med 
lokalnim prebivalstvom. Imeli smo 
članstvo, ki je obsegalo vsa starostna 
obdobja od osnovnošolskih do vete-
ranskih vrst. Imeli smo svoj pevski 
zbor, kar je potrdilo tudi dejstvo, da 
smo veliko dali tudi na kulturo in 

želeli s svojim delovanjem in aktiv-
nostmi prisostvovati pri vseh večjih 
dogodkih domačega kraja. Zavedali 
smo se, da smo iz njega zrasli, smo 
del njega in delujemo v dobro vseh, 
ki živijo v našem lepem mestu Zreče.

Iz govora župana in predsednika 
PGD Zreče Jožeta Košir ob 50. oblet-
nici društva:

“Vse delo je vseskozi, tudi še da-
nes, slonelo na prostovoljni osnovi, 
in vedno smo se zavedali, da eden 
ne pomeni nič, da pa brez njega ni 
gasilskega društva. Moč nam je vses-
kozi dajalo izjemno dobro razume-
vanje prebivalcev iz našega področja 
in celotnega gospodarstva.«
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Dan in noč,  
drugim v pomoč!
PGD ZREČE
 1996–2006

Prejemniki priznanj na občnem zboru PGD Zreče.

Rezultati polstoletnega delovanja so obrodili sadove skupnega prizade-
vanja in truda vseh članov društva, vodstva in lokalne skupnosti. Brez 
dobre organizacije ni dobrega sodelovanja in ni napredovanja. 

To je še posebej pomembno in nuj-
no v gasilskih vrstah, kjer ni prostora 
za napake, saj lahko vsaka najmanjša 
napaka povzroči izgubo premoženja 
in življenja. Nesreče, vseh razsež-
nosti, so namreč situacije, ko mora 
človek, ki pomaga, pozabiti nase in 
imeti pred očmi le to, kako bi poma-
gal in rešil sočloveka.

Z reformo lokalne samouprave je 
prišlo do razpada nekaterih velikih 
občin in do nastanka mnogih man-
jših občin.

Tako je leta 1995 nastala nova 
občina Občina Zreče in s tem se 
je tudi gasilstvo občine povezalo 
v eno zvezo, ki so jo poimenovali 

Gasilska zveza Zreče–Vitanje, ki 
je združila društva Zreče, Gorenje, 
Stranice in Vitanje. To združevan-
je je prineslo lažji pretok informa-
cij, financiranje in Zveza je prevze-
la povezovalno vlogo med društvi 
v ožjem lokalnem okolju in pred-
stavljanje dejavnosti teh društev 
tudi navzven.
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1996  
Na občnem zboru tega leta so 

poudarili, da želimo po petdesetih 
letih delovanja delo še izboljša-
ti in nadgraditi za korist celotne 
skupnosti in vsakega posameznika 
živečega v novi Občini Zreče. Bla-
gajniške posle je v društvu prevzela 
Zdenka Košir, vodenje financ za ga-
silski servis pa Marjana Rebernak. 
Sprejeli so delovni in finančni na-
črt za leto 1996 in potrdili poročila o 
delu za preteklo leto.

Iz poročila predsednika PGD Zreče 
Jožeta Košir je razvidno zadovolj-
stvo nad opravljenim delom, pohva-
lil je delovanje operative, pevski zbor 
in zborovodkinjo Olgo Kangler, delo 

mladinske komisije in splošno dob-
ro sodelovanje z okoliškimi društvi 
kot tudi s pobratenim društvom 
Prelesje in s prijateljskim društvom 
Matke. Izpostavil je novo pridobitev, 
nadgradnjo vozila Mercedes Benz 
814E, ki so ga krstili ob proslavi 50 
let društva.

Poveljnik Marjan Kos je v poročilu 
posredoval podatke o delovanju ope-
rative. Izvedli so osem intervencij, 
med drugim tudi pri požaru počit-
niške hiše na Rogli, ki je bila last pod-
jetja CP Celja. Na sam dan prazno-
vanja 50. obletnice društva so izvedli 
intervencijo pri požaru v elektro 
delavnici lastnika Mirana Hrovat iz 
Zreč. Aktivni so bili tudi člani CZ, 
posredovali so pri odpravi posledic 
žleda in po obilnem deževju. Izvajali 
so dežurstva na prireditvah v Zrečah 

in na Rogli v času poletnih mesecev. 
Veliko truda so vložili v nabavo no-
vega intervencijskega vozila GVC 
16/15 MB 814 in sodelovali pri pripra-
vi prireditve ob 50. letnici društva .V 
mesecu požarne varnosti so organi-
zirali teden odprtih vrat in pripravili 
razstavo gasilske opreme za otroke 
iz vrtca, za učence OŠ in dijake Ko-
vinarske šole.

Iz poročila Servisa, ki ga je podal 
predsednik Teodor Zorko, je razvid-
no, da sta z Antonom Cvelferjem v 
letu 1996 pregledala in servisirala 520 
gasilnih aparatov, 30 sta jih prodala, 
opravila preglede aparatov v podjet-
jih, blokih in pri zasebnikih. Pohvalil 
pa se je tudi s pooblastilom Uprave 
za zaščito in varovanje, za opravljan-
je meritev hidratnega omrežja.

1997 
Na občnem zboru, ki je bil 5. 4. 1997 so potrdili poročila predsednika, poveljnika, bla-
gajnika, servisa gasilnih aparatov in poročilo Nadzornega odbora. Od 83. članov je bilo 
prisotnih 57, kar znaša 68,6 %. Razrešili so dotedanje člane organov društva, ki jim je 
potekel 4-letni mandat in izvolili novo vodstvo društva.

Upravni odbor:
Jože Košir predsednik
Bogdan Marinkovič podpredsednik
Štefan Posilovič podpredsednik
Marjan Kos poveljnik
Zvonko Posilovič podpoveljnik
Marijan Jelenko podpoveljnik
Marija Marinkovič tajnica
Zdenka Košir blagajničarka
Stane Kejžar pevski zbor
Jože Potočnik  član
Anton Cvelfer  član
Zinka Petovar  članica
Zvonko Videčnik  član
Marija Oprešnik  članica
Alenka Hren  članica

Štab operative:
Marjan Kos poveljnik
Zvonko Posilovič podpoveljnik
Marijan Jelenko podpoveljnik
Teo Zorko pomočnik poveljnika 
 za naprave za zaščito dihal
Dušan Bobik pomočnik poveljnika 
 za prvo pomoč v društvu
Slavko Lušo orodjar društva
Jože Matavž glavni strojnik društva

Nadzorni odbor
Slavko Burja predsednik
Edi Meglič član
Boris Podvršnik član
Emil Jevšenak član
Bertl Kapun član
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Predsednik PGD Zreče Jože Košir 
je podelil priznanja za dolgoletno 
članstvo v društvu in čestital čla-
noma Leopoldu Gorenjaku za 80. 
rojstni dan ter Matiji Gorenjaku za 

70-letnico rojstva. Filip Gorjup pa je 
svečano prijel diplomo višjega gasil-
skega častnika.

Pevski zbor se je pripravljal na 

praznovanje 10. obletnice uspešne-
ga delovanja pod strokovnim vod-
stvom zborovodkinje Olge Kangler 
in predsednika zbora Staneta Kej-
žarja.

1998
 Operativne ekipe so oskrbele 

sedem požarov, štirikrat so in-
tervenirali ob naravnih nesrečah, 
trikrat sodelovali kot pomoč so-
sednjim društvom in redno do-
važali vodo krajanom ob sušnem 
obdobju. Zgledno so pripravili in 
organizirali državno mladinsko 

tekmovanje na Rogli. Počastili so 
mesec požarne varnosti s tednom 
odprtih vrat, da bi mlajši in starejši 
sokrajani še bolj spoznali delo ga-
silcev. Ob zaključku leta so z razna-
šanjem koledarjev zbrali 1.600.000 
SIT, ki so jih v celoti vložili v naba-
vo gasilske opreme in tehnike.

V planu dela za to leto so izpo-
stavili izdelavo prizidka, zamenja-
vo vhodnih vrat, nakup osebne in 
zaščitne opreme, nakup praporja, 

krst poveljniškega vozila NISSAN 
TERANO II in pripravo prazno-
vanja 10. obletnice pevskega zbora.

Koncert gasilskega pevskega 
zbora ob 10-letnici je bil 7. 3. 1998 
v več namenski dvorani v Zrečah.

V finančnem poročilu je bil zapi-
san tudi saldo na računu društva 
za leto 1998, ki je znašal 2.716.412,10 
SIT.
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GVC 16/15 Mercedes Benz 814 leta 1999. Prevzem novega praporja  1999.

1999 
Da je bilo delo v letu 1999 prav tako 

uspešno kot prejšnja leta, je bilo po-
trjeno s soglasnim sprejemom po-
ročil na občnem zboru društva. V 
planu dela, ki ga je podal predsed-
nik Jože Košir, so izpostavili: men-
javo garažnih vrat, obnovo fasade 
na gasilskem domu, nabavo osebne 

opreme za člane, nabavo aparata za 
polnjenje gasilnih aparatov, spodbu-
ditev dela skupine starejših gasilcev, 
za kar so zadolžili Antona Cvelferja 
in Rudija Matavža.

Predsednik Jože Košir je na ob-
čnem zboru društva čestital tudi dol-
goletnemu članu Antonu Cvelferju 
za 70. rojstni dan.

Dobro delo gasilske operative je 
bilo razvidno tudi iz poročila povel-

jnika Marjana Kosa. Izvedli so 42 in-
tervencij, pomagali pri intervencijah 
sosednih društev, izvedli tehnično 
reševanje v prometnih nesrečah, po-
moč ob nalivih in poplavah, opravili 
veliko prostovoljnega dela pri obno-
vi fasade, pri menjavi garažnih vrat 
in organizirali uspešne aktivnosti v 
mesecu požarne varnosti. Zadovolj-
ni so bili tudi z udeležbo članov, čla-
nic in mladine na gasilskih tekmo-
vanjih GZ Zreče–Vitanje.

2000 
V prvem letu novega tisočletja je 

predsednik PGD Zreče Jože Košir 
izpostavil veliko nalog: pridobi-
vanje novega članstva, izdelava 
finančnega plana in plana dela za 
obnovo prizidka in obnovo gasil-
skega doma, dokončno urejanje 
lastništva doma, vključno s stano-
vanji v najem. Poudaril je pomen 
izobraževanja članstva in mladi-
ne, nakup sodobne opreme in ure-
ditev informacijskega sistema. V 
planu dela je bila tudi menjava ga-
silskega avtomobila AC TAM 190 z 
novim GVC 24/50 MB ATEGO 280, 

montaža strelovoda in snegobra-
nov ter pridobivanje novih spon-
zorjev in donatorjev za uresničitev 
zastavljenih nalog.

V letu 2000 so operativci izvedli 
44 intervencij, trikrat pomagali pri 
reševanju v prometnih nesrečah, 
29-kart nudili pomoč krajanom, 
opravili 62 prevozov pitne vode 
v sušnem obdobju, kar znaša 312 
m3 vode in 1125 prevoženih kilo-
metrov. Stroški vseh intervencij 
in aktivnosti v tem letu so znaša-
li 2.700.000 SIT. Stekla je nabava 
novega GVC 24/50 MB Atego 280, 
saj je bilo nabavljeno podvozje, 
ki je bilo za tem dano v izdela-
vo nadgradnje Ključavničarstvu 
PUŠNIK. V akciji raznašanja kole- Seznam sponzorjev in donatorjev.
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darjev ob koncu leta so s prispevki 
krajanov pridobili 2.000.000 SIT. 
Denar so, vključno s prispevki do-
natorjev, uporabili za plačilo nove 
cisterne.

Zaradi zahtev po hitrejšem po-
sredovanju v prometnih nesrečah 
je bila tega leta na URSZR vlože-
na vloga za pridobitev koncesije 
za posredovanje v prometnih ne-
srečah in nesrečah z nevarnimi 
snovmi. Nabavljen je bil osnovni 
komplet hidravličnega orodja za 
posredovanje ob prometnih ne-
srečah. 

Vozilo GVC 16/15 je bilo predela-
no v HTV-1. Nova pridobitev za društvo – cisterna Mercedes Benz Atego 280.

2001
 Poročila o delu in plan dela za leto 

2001 so bili soglasno sprejeti in po-
trjeni na občnem zboru 24. 2. 2001, 
ki so ga pričeli s pesmimi domačega 
moškega pevskega zbora PGD Zre-
če. Navzočih je bilo 56 članov. Poro-
čila so podali predsednik Jože Košir, 
poveljnik Marjan Kos, blagajničarka, 

Požar v Termah Zreče, 7. aprila 2001.
Dolgoletni predsednik gasilskega mo-
škega pevskega zbora Stane Kejžar.
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nadzorni odbor, Nina Vajt za mladi-
no in Boris Podvršnik za pevski zbor.

Med novostmi pa so v planu dela iz-
postavili nujnost nabave opreme in 
usposabljanje ekipe za reševanje iz 
vode v primeru nezgod na Zreškem 
jezeru.

7. 4. 2001, ob 23.45 je prišlo do po-
žara v Termah Zreče, ki je zajel okoli 
2500 m2 površine.

Požar je gasilo 77 gasilcev iz 6 druš-
tev, z 19 vozili: Zreče, Slovenske Kon-
jice, Stranice, Vitanje, Loče.

To je bila tudi prva intervencija 
novega avtomobila GVC 24/50 MB 
ATEGO 280.

Za izbor najboljše možne taktike 
reševanja in za učinkovitost le tega 
je društvo prejelo številne pohvale in 
čestitke.

Podeljena so bila tri priznanja za 
hrabrost:

11. aprila 2002 so prejeli Priznanja 
za hrabrost :

1. Marijan Jelenko
2. Marjan Kos 
3. Avgust Matavž Pranje zvonika pri Sveti Neži na Goliki

2002
 V letu 2002 se v Odboru za razpo-

laganje s sredstvi požarnega sklada 
član Marjan Kos nadomesti z novim 
članom Marijanom Jelenkom.

Na lastno željo dotedanje tajnice 
društva Marije Marinkovič se ime-
nuje novi tajnik Sebastjan Sagadin.

V uradnem listu RS št. 106/2002 je 

bilo z dnem 6. 12. 2012 objavljeno, da 
se med društva posebnega pome-
na GEŠP doda Prostovoljno gasil-
sko društvo Zreče. Z URSZR je bila 
sklenjena pogodba za posredovanje 
v prometnih nesrečah in nesrečah 
z nevarnimi snovmi na območju 
Upravne enote Slovenske Konjice 
ter avtoceste. Z navedeno podelitvi-
jo koncesije se prične novo obdobje 
operativnega opremljanja in delo-
vanja društva.

V tem letu je gasilski pevski zbor 

praznoval 15. obletnico uspešnega 
dela v enaki članski zasedbi.

V društvu ugotavljajo, da je nujno 
potrebna sanacija doma za varče-
vanje stroškov ogrevanja. Potrebno 
je opraviti izolacijo strehe, tesnenje 
oken in prebeliti celoten dom.

V poročilu operativcev so naved-
li, da je potrebno dati večji pomen 
izobraževanju članov za še boljše 
opravljanje vse bolj zahtevnih inter-
vencij na terenu.
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2003
Na izrednem občnem zboru so v 

oktobru 2003 sprejeli razrešnico 
dolgoletnemu poveljniku Marjanu 
Kosu in soglasno potrdili predlog za 
novega poveljnika, Marjana Jelenka.

Na občnem zboru je predsednik 
društva Jože Košir v svojem imenu 
in imenu zbranega članstva čestital 
Stanetu Kejžarju za 50. rojstni dan 
in Viktorju Oprešniku za 70. živl-
jenjski jubilej. Zahvalil pa se je tudi 
Dragici Potnik za dolgoletno zgled-
no sodelovanje.

Gasilsko društvo Zreče je v letu 
2003 prijelo priznanje Planinskega 
društva Zreče za vzorno in dolgolet-
no sodelovanje.

Zreški gasilci na gasilskem tekmovanju v Zrečah leta 2003.

2004 
Načrtovanje aktivnosti za leto 2004: gradnja prizidka, 

urejanje balinarskega igrišča, organizacija občinskega 
in pokalnega tekmovanja, nabava nove opreme za pisar-
no poveljstva.

V gradbeni odbor so bili imenovani poleg predsednika 
Jožefa KOŠIRJA, podpredsednika Štefana POSILOVI-
ČA, poveljnika Marijana JELENKA in gospodarja Slavka 
LUŠA še: Stanko Šrot, Ivan Umnik in Avgust Matavž.

Sprejme se sklep da bodo seje Upravnega odbora odslej 
redno vsake tri mesece.

Udeležba na mednarodnem tekmovanju mladincev v Avstriji.
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Dvorana v domu se brezplačno 
odda za čas enega leta društvu god-
benikov Zreče.

Tajniške posle je uradno prevzela 
Tatjana Vuherer.

Uvede se obvezna članarina za čla-
ne, mladinci so članarine oproščeni.

Mladi gasilci so se udeležili tekmo-
vanja na Tirolskem kot predstavniki 
Slovenije. Na tekmovanju na Avstrij-
skem Koroškem so mladi med 400 
ekipami dosegli 8. mesto. Na regij-
skem kvizu mladine pa so bili deveti. 
Dolgoletni mentor mladine Anton 
Cvelfer je zaprosil za kadrovsko po-
moč pri delu z mladimi, saj zaradi 
starosti ne more več opravljati vseh 
zadolžitev. Tekmovanje članic gasilske zveze Zreče-Vitanje na Gorenju  2004.

Iz poročila poveljnika sta bila 
razvidna pestra aktivnost in uspeš-
no delo v tem letu: 6 požarov od tega 
enkrat v Uniorju, enkrat na Rogli, 
štirikrat so priskočili na pomoč so-
sednjim društvom, 8 sodelovanj v 
prometnih nesrečah in 4 v neurjih. 
Izvajali so dežurstva v Uniorju pri 
varjenju ob menjavi strehe na ob-
delovalnici. Nudili so razne vrste 
pomoči krajanom, in to kar 42-krat 
in 5-krat opravili prevoz pitne vode 
v času suše. 

Imenovali so nove mentorje kot po-
moč Antonu Cvelferju: Miro Cvelfer, 
Sandi Orož in Simona Krančan.

Tekmovanje Gasilske zveze Zreče–
Vitanje je bilo na Gorenju iz zreške-
ga društva je sodelovalo 6 ekip.

V septembru je bilo na zreškem 
stadionu Pokalno tekmovanje GZS 
in za pokal mesta Zreče. 

Pevski zbor društva je izdal svo-
jo prvo zgoščenko „POD LIPICO“, 
zboru se je pridružil novi član Jernej 
Klinc. Zgoščenka gasilskega pevskega zbora.
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2005 
V tem letu so zgradili prizidek in 

balinišče. Določili so višino letne 
članarine za člane, ki je znašala 500 
SIT. Sprejeti so bili novi člani: Rok 
Orož, Janko Vuherer, Bojan Petrič, 
Damjan Vahter in Jože Kokol.

Predsednik Košir je pohvalil pre-
teklo delo članstva in se zahvalil za 
zgledno sodelovanje z GZ Zreče–Vi-
tanje predsedniku Simonu Kotniku 
in poveljniku Avgustu Matavžu.

Ženska gasilska ekipa šteje 19 

članic, njihova povprečna starost 
je 43 let, vse imajo opravljene izpite 
za izprašanega gasilca, imajo tudi 
delovne in svečane uniforme. Za do-
sežene dobre rezultate mladinske 
ekipe na tekmovanjih gre zahvala 
predvsem mentorju Miru Cvelferju 
in vodji ženske ekipe Aniti Bobik.

V pomoč mladim sta vedno na vol-
jo šoferja Dušan Kamenik in Dušan 
Bobik, mentorji, UO društva in ce-
lotno članstvo.

Pevski zbor je pričel snemati v stu-
diu Helidon novi CD skupaj z zdru-
ženimi gasilskimi zbori Slovenije. 
Za tekmovanja so bili zadolženi: za 
mladino mentor Miro Cvelfer, za 

žensko ekipo Anita Bobik, za člane 
Marijan Jelenko in za ekipo starejših 
gasilcev Anton Cvelfer.

Aktivnosti operative za leto 2005: 9 
požarov, 14 prometnih nesreč, 4 stra-
že na prireditvah, 4 parade, 4 pogre-
bi, 21 intervencij v pomoč krajanom, 
20 prevozov pitne vode, nakup mo-
torne brizgalne ROSENBAUER FOX 
II, oprema priklopnega vozila za ne-
sreče z nevarnimi snovmi in načrto-
vani nakup novega vozila.

Na tekmovanju GZ Zreče–Vitanje 
je sodelovalo 9 ekip PGD Zreče. Vse 
ekipe se dobile pokale in že drugo 
leto zapored so Zrečani osvojili pre-
hodni pokal GZ.

2006 
 V letu 2006 je društvo praznovalo 60. obletnico obstoja.

Vaja GZ Zreče-Vitanje v Resniku.
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Gašenje požara na Ridi pri 
Esihih

Slavnostna akademija je bila 30. 6. 
2006 v večnamenski dvorani v Zre-
čah. Prireditev se je pričela z nasto-
pom Društva zreških godbenikov. 
Na prireditvi so podelili plakete za-
služnim posameznikom in priponke 
članom društva.

V poročilu predsednika Jožeta Ko-
širja, ki je bil že 23-leto na čelu dru-
štva, je razbrati, da je zadovoljen s 
prehojeno potjo in delom društva, z 
vodstvom, s člani, s članicami, z mla-
dimi in uspešnim delom pevskega 
zbora. V načrtu dela za to leto so dali 
poudarek nabavi osebne opreme, 
naročili so kombi VW Transporter 
in nabavo novega poveljniškega vo-
zila.

Operativne ekipe so izvedle 17 in-
tervencij, od tega so bili 3 požari v 
Uniorju, 13 prometnih nesreč, 12 
intervencij v nezgodah z nevarnimi 
snovmi, razne pomoči krajanom, 
dežurstva na prireditvah, 17 prevo-
zov pitne vode, kar znaša 85 m3, so-

delovanja na paradah in pogrebih 
ter ostalo.

9 članov je končalo tečaj za vodenje 
skupine, 3 člani so se udeležili tečaja 
za uporabnike IDA in 3 člani za teh-
nično reševanje.

Pridobili so dva nova sodnika, ene-

ga gasilskega inštruktorja, se uspo-
sabljali na Igu in izvedli osnovni te-
čaj za nove člane.

Ženska ekipa je dobila 4 zlate, 2 
srebrna in 3 bronaste pokale v mokri 
hitrostni vaji. V suhi vaji CTIF na 
Stranicah je ženska ekipa dosegla 
prvo mesto.

Požar v Zlakovi
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Člani PGD Zreče so postali: Jože 
Štabej, Rok Korošec, Ivan Mušič, 
Lidija Klančnik, Donata Leskovar in 
Irena Jerot.

Gasilci PGD Zreče so bili zadolženi 
za varovanje in tehnično reševanje 
na dvodnevni avtomobilski dirki na 
Roglo.

Podjetje Galero je sponzoriralo 10 

trenerk za mladinsko ekipo, ki se je 
udeležila tekmovanja v Avstriji.

Donata Leskovar je bila imenovana 
za pomočnico mentorice mladine 
Anite Bobik.

V društvu je bil opravljen letni in-
špekcijski pregled, kjer niso bile 
ugotovljene nobene nepravilnosti.

„Dan ali noč, brat gre bratu 
na pomoč“

Za nami je pregled 60-letnega delo-
vanja PGD Zreče in iz doslej zapisa-
nega je razvidno, razgibano, pestro 
in ves čas zelo aktivno delo znotraj 
in navzven društva.

Za vse dosedanje uspehe gre zahva-
la vsakemu članu posebej in vsem 
skupaj za enotno, vestno in častno 
zastopanje društva, kraja, občin 
na vseh tekmovanjih, gostovanjih, 
prireditvah. Dokazali smo se na vseh 
področjih, se izobraževali, dopolnje-
vali znanje teorije in prakse, prido-
bivali nova znanja, izkušnje in str-
nili naše medsebojne tovariške vezi, 
kar se pozna na vsakem koraku. 

Društvo predstavljamo in zastopa-
mo častno, enotno in vsak član se 
trudi po svojih močeh, da bi pridobl-
jen ugled v lokalni skupnosti in širše 
še dolgo trajal. 

Žal tudi v vrstah gasilskih tovarišev 
nastajajo vrzeli, ko se z bolečino 
v srcu poslovimo od katerega 
našega člana z vsemi častmi in z 
vsem dolžnim spoštovanjem. Te 
vrzeli zapolnijo nove moči, mlajši 
člani, tako da članstvo ostaja enako 
številčno in usposobljeno za vse ak-
tivnosti, ko hitimo na pomoč ljudem 
v stiki.

Zadnjih deset let so bila dogajanja v 
društvu še pestrejša, oprema vse bolj 
sodobna in tehnična opremljenost 
društva na zelo visokem nivoju. 

Članstvo je dobro usposobljeno, 
rezultati tekmovanj so odlični, 
pohvala pa gre tudi gasilski mladini, 
ženskim članicam in tudi pevskemu 
zboru gasilcev za uspešno, četrt sto-
letja dolgemu delovanju.

Zahvala je namenjena tudi vodstvu 
društva, posameznim komisijam, 
vodjem posameznih dejavnosti in 
nenazadnje lokalni skupnosti ter 
občanom Občine Zreče za veliko 
razumevanja, podpore in pomoči, ko 
jo potrebujemo.

Gradnja prizidka iz vzhodne strani.

Obnova Florjanovega kipa v sodelovanju z avtorjem Milanom Očkom in podjet-
jem Lak Color Medvode.
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„Srčnost in pogum 
povsod tam, kjer lahko 
pomagamo vam!“
PGD ZREČE 2006–2016
Čas po letu 2006, ko smo praznovali 60 let obstoja, je bil zaznamovan z novimi uspehi, z 
novo opremo, s stalnim izobraževanjem in napredkom.

Pomoč na terenu je vedno zahtevnejša in se je iz prvotne pomoči ob požarih razširila na 
pomoč tudi ob prometnih nesrečah, naravnih ujmah in vseh drugih, pomoči potrebnih 
dogodkih. Izurili smo se tudi v nudenju prve pomoči, v uporabi defibrilatorja in veliko-
krat rešimo tudi človeško življenje.

2006 
Ob 60. obletnici dru-
štva smo krstili prikoli-
co za nevarne snovi in jo 
prevzeli v uporabo. Skle-
nili smo novo pogodbo z 
Občino Zreče, za opravl-
janje javne gasilske služ-
be skupaj z GZ Zreče–Vi-
tanje, PGD Gorenje, PGD 
Stranice in PGD Zreče, ter 
sklenili aneks k pogodbi o 
financiranju redne dejav-
nosti društev. 

Društvo PGD Zreče je pridobilo v 22-
ih letih, ko je bil na čelu predsednik 
Jože Košir, velik ugled med sokrajani.

Na letnem občnem zboru tega leta, ki 

ga je s svojo prisotnostjo počastil tudi 
dolgoletni poveljnik in eden od po-
budnikov ustanovitve društva, 88-let-
ni Adi Marčič, smo pregledali preteklo 
delo.  

Vaja gašenja avtomobila.



Zbornik

38

Iz poročila poveljnika Marijana Je-
lenka je razvidna pestra dejavnost 
operative. Intervenirali so pri 14-ih 
požarih, v 13-ih prometnih nesrečah, 
12-krat smo reševali v nesrečah z ne-
varnimi snovmi, sodelovali pri gaš-
enju požara na Krasu, pomagali pri 
odstranjevanju snega s strehe športne 
dvorane na Rogli. Poleg teh dejavnosti 
smo opravili še 17 prevozov pitne vode 
in dežurali na raznih prireditvah. 
Tehnično vozilo smo opremili z novo 
opremo in ga tako usposobili za teh-
nično reševanje. Priklopno vozilo smo 
usposobili za reševanje v nesrečah z 
nevarnimi snovmi. Devet članov je 
končalo tečaj za vodjo skupine, trije so 
končali tečaj za uporabnike IDA, trije 
za tehnično reševanje, pridobili smo 
dva nova sodnika in enega gasilskega 
inštruktorja.

Čiščenje snega iz strehe športne dvorane na Rogli.

Zalitje skladiščnih prostorov v Cometu 
septembra 2006.

V društvo so se včlanili Jože Štabej, 
Rok Korošec, Ivan Mušič, Lidija Klanč-
nik, Donata Leskovar in Irena Jerot.

Iz poročila vodje ženske ekipe Anite 
Bobik je bilo razvidno, da so bile tudi 
gasilke zelo aktivne, saj so pripravile 
srečanje gasilk GZ Zreče–Vitanje, se 
udeleževale izobraževanj, veliko delale 
z mladimi in na tekmovanjih dobile 4 
zlate, 2 srebrni, 3 bronaste pokale in 
dosegle prvo mesto v suhi vaji CTIF na 
Stranicah.

To leto smo končali s pleskarskimi 
deli na novi fasadi in na novo uredili 
garaže. 

Slavnostna akademija ob 60. obletni-
ci društva je bila 30. junija 2006, v Ter-
mah Zreče.

Postavljanje mlaja pred GD Zreče april 2006.

Urejanje okolice GD Zreče v letu 2005.
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2007  
Pri pregledu dela za to leto je pred-

sednik Jože Košir na letnem občnem 
zboru pohvalil delo članstva, se za-
hvalil vsem za trud, obudil spomin 
na pomembne trenutke v zgodovini 
društva, na mnoge težave in njihove 
rešitve v minulih letih. Spomnil se je 
obiska v Erdingu v Nemčiji, ko je s 
predstavniki društva kupoval cister-
no Mercedes 260. Na računu društva 
je bila takrat le majhna vsota de-
narja, zato so najprej uspeli znižati 
nabavno ceno vozila in ga kupili ob 
potrjeni odobritvi bančnega kredita. 

V tem letu je bilo opravljenih 50 in-
tervencij, kar znaša 1326ur, 4000ur 
smo namenili izobraževanju, reševa-
li pri poplavah, dovažali pitno vodo 
občanom in sodelovali z dežurstvi na 
raznih prireditvah. Gasilke so prido-
bile dve novi mentorici mladine, več 

2008  
To leto je bilo leto sprememb in no-

vih pridobitev. Izvoljeni so bili novi 
organi društva in razdeljene mnoge 
zadolžitve. Društvo je potrdilo novi 
Statut društva, ki je bil napisan v 

skladu s statutom GZS Slovenije in z 
obstoječo državno zakonodajo. 

Že v letu leta 2007 je zaživela ideja 
po skupni gradnji prizidka, ki je bila 
dana s strani takratnega vodstva 
PGD Zreče, tedanjega predsednika 
Jožeta Koširja in poveljnika Marijana 
Jelenka. 

Tako je vodstvo PGD Zreče še iste-
ga leta naročilo izdelavo načrtov za 
novi prizidek gasilskemu domu Zre-
če. Konec tega leta smo že vložili vlo-
go za gradbeno dovoljenje, ki smo ga 
prejeli v začetku leta 2008. Spomladi 
istega leta je bilo najprej potrebno 
porušiti obstoječi manjši prizidek in 
nato smo pričeli z gradnjo. 

Usposabljanje operativnih članov PGD Zreče  iz leta 2011.

izprašanih gasilk, eno gasilsko čast-
nico in eno sodnico. Udeležile so se 
tekmovanj, dve ekipi sta bile uvršče-
ne na državno gasilsko tekmovanje, 
dve ekipi pa sta sodelovali pri kvizu 
gasilske mladine. Nabavljeno je bilo 
terensko vozilo PV-1 Nissan Navara 
in GMV-1VW Transporte. Pridobl-

jeno je bilo gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo prizidka. 

Društvo je izgubilo dolgoletnega 
poveljnika in častnega člana društva 
Adolfa Marčiča in pevca gasilskega 
pevskega zbora Toneta Podgrajška. 
Od obeh smo se poslovili z vsemi 
dolžnimi častmi in s spoštovanjem.

Zreče; 24. 6. 2008, začetek gradnje prizidka GD Zreče.
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Pred samo gradnjo pa je bilo po-
trebno narediti tudi finančno kon-
strukcijo. Tako sta se predsednika 
PGD Zreče in Društva godbenikov 
Zreče najprej sestala s predsedni-
kom uprave Unior d. d. in županom 
Občine Zreče. Z obeh strani je bila 
dana takojšnja podpora predlagani 
gradnji prizidka. Kasneje sta se do-
govorila, da bosta podjetje Unior d. 
d. in Občina Zreče skupaj zagotovila 
sredstva za izgradnjo prizidka do t. 

i. IV. gradbene faze oz. do strehe. Ta-
koj smo pridobili več predračunov. 
Najugodnejši izvajalec je bilo pod-
jetje Hudournik. Vrednost teh del 
je znašalo 61.000 €. Celotna predra-
čunska vrednost GOI del pa je zna-
šala preko 160.000 €. 

Izvoljeni so bili novi organi dru-
štva in dotedanji predsednik Jože 
Košir, ki je vodil društvo celih 24 
let, je postal častni predsednik 

društva. Podelili so mu listino o 
imenovanju, zahvalili za ves nare-
jeni dobrobit in delo v prid velike-
mu ugledu društva v lokalni skup-
nosti. Novi častni predsednik se je 
zahvalil za izkazano čast, na krat-
ko opisal razvoj društva od 1984, 
ko je postal njegov predsednik. 
Obljubil je pomoč in podporo tudi 
vnaprej in zaželel dobro ter uspeš-
no delo še naprej novemu vodstvu 
PGD Zreče.

Upravni odbor;
Ime in priimek funkcija naloga

Štefan Posilovič predsednik finančno in materialno poslovanje, vodenje investicij, skrb 
nad stanovanjskim področjem

Marjan Jelenko poveljnik strokovno-tehnične naloge izvajanja gasilske službe
Branko Leskovar podpredsednik servis gasilnih aparatov, bife
Tatjana Vuherer tajnik tajniška dela 
Jože Košir član skrb za pripravo zgodovinskih podatkov
Ivica Kokol članica informiranje javnosti, spletna stran društva
Jože Matavž član skrb nad strojnim parkom in gasilskim domom
Avgust Matavž član koordinacija dela med starejšimi gasilci
Štefan Črešnar član koordinacija dela med mladimi
Anita Bobik članica koordinacija dela med članicami
Stanko Kejžar član koordinacija dela med pevci

Upravni odbor 
PGD Zreče.
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Nadzorni odbor
Ime in priimek funkcija

Ivan Umnik predsednik

Anita Kotnik članica

Matej Kokol član

Disciplinska komisija
Ime in priimek funkcija

Jelka Košir predsednica

Boris Podvršnik st. član

Rok Orož nadomestni član

Zinka Petovar članica

Andraž Vuherer nadomestni član

V društvu so bile ustanovljene 
naslednje komisije: komisija za 
ženske, mladino, veterane, stano-
vanjske zadeve, servis gasilskih apa-
ratov, klubski prostor, odlikovanja, 
štab operative, gradnjo prizidka, 
izdelavo spletne strani društva, pri-
pravo pravilnika FMP Zreče.

Potrjen je bil pravilnik o finančnem 
in materialnem delovanju društva.

Ob gradnji prizidka smo se zreški 
gasilci odločili, da pristopimo v je-
senskem času še k sanaciji obstoječe 
strehe in ureditvi sejne sobe. Tako 
smo obstoječa strešna okna nado-
mestili z dvema frčadama, podporni 
leseni legi znotraj sejne sobe pa za-
menjali s HOP-profilom, v notran-
josti smo v celoti zamenjali lesen 
opaž z mavčnimi ploščami in vse 
skupaj prepleskali. S tem smo pri-
dobili prostornejše in svetlejše pros-
tore, celotno streho pa smo prekrili 
z novo strešno opeko. Vrednost sa-
nacije obstoječe strehe in ureditve 
sejne sobe je znašala nekaj več kot 
6.000 €, potrebnih pa je bilo okrog 
400 prostovoljnih delovnih ur.

Na kongresu GZS Slovenije je bil 
v komisijo za tehnične intervencije 
vključen poveljnik Marjan Jelen-
ko, v komisijo za mladino pa Miran 
Cvelfer. Mladinci so na mednarod-
nem tekmovanju v Avstriji dosegli 
prvo mesto med gostujočimi ekipa-
mi. Dve ekipi pa sta dosegli drugo 
mesto na regijskem pokalnem tek-
movanju mladine. Starejši gasilci so 
na tekmovanju GZ Zreče–Vitanje na 
Gorenju dosegli drugo mesto, sta-

Uporaba topa na gasilski cisterni GVC 24 – 50 PGD Zreče iz leta 2010.

Sedbergh, Anglija; 11.10.2008 gostovanje MoPZ PGD Zreče.
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rejše gasilke pa prvo mesto. Število 
intervencij v tem letu je naraslo že 
na 71 in operativne ekipe so se ved-
no znova usposabljale za nove oblike 
reševanja in pomoči. Član društva 
Zvonko Posilovič je sodeloval pri 
odpravi planincev na najvišji vrh 
Južne Amerike – Aconcagua, 6962 

m, za kar so mu čestitali in si z vesel-
jem ogledali njegov predstavitveni 
film. MoPZ gasilcev je prejel srebrni 
grb občine Zreče za uspešno delo in 
častno predstavitev občine Zreče v 
pobratenem angleškem mestu Sed-
bergh. Oktobra je moški gasilski 
pevski zbor, pod vodstvom v.d. Jože-

ta Kokola, obiskal mesto Sedbergh. 

Potovanja se je udeležilo 15 članov. 
Za vodenje in organizacijo so bili 
zadolženi Štefan Posilovič, Marijan 
Jelenko in koordinatorka potovanja 
ter predstavnica občine Zdenka Kej-
žar .

2009
Tudi leto 2009 je bilo uspešno, polno aktivnosti, novih dosežkov, pridobitev in novosti. 

Zreče; 25. april 2009, Obisk predsednika GZ Slovenije g. 
Toneta Korena ob zaključnih delih na novem prizidku 
GD Zreče.Izdelava fasade na prizidku GD.

Zreče; 7. junij 2009, Svečano odprtje novih prostorov za gasilce in godbenike.
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To leto smo dokončali gradnjo pri-
zidka skupaj z Društvom godbeni-
kov in izvedli svečano otvoritev pri-
zidka.

Potrebna finančna sredstva, ki smo 
jih zagotovili tako gasilci kot godbe-
niki, so znašala nekaj nad 30.000 €. 
Vsa ostala dela pa so bila narejena 
sponzorsko, ali pa so jih določeni 
izvajalci donirali. Preko 1800 delov-
nih ur pa je bilo opravljenih s strani 
naših predanih gasilcev in godbeni-
kov.

Ustanovili smo sekcijo potapljačev 
za reševanje iz vode v primeru nesreč 
na jezeru in kupili rešilne jopiče. Pri-
čeli smo z aktivnostmi za nakup mo-
štvenega vozila GVM-1. Izvedli smo 
nakup dodatne opremo za tehnično 
reševanje in ureditev prostora za 
polnjenje jeklenk za dihalne aparate. 
Ekipa CZ Občine Zreče, ki so jo po 
večini sestavljale članice našega dru-
štva, se je udeležila regijskega tek-
movanja ekip prve pomoči v Šmarju 
pri Jelšah. Organizirali smo člansko 
in mladinsko regijsko tekmovanje, 
na katerem so tekmovale ekipe PGD 
Zreče in osvojile skupno 10 pokalov. 

Pionirke in mladinke pa so se uvrstile 
na državno tekmovanje. Organizirali 
smo še strokovno ekskurzijo in si ogle-
dali sejem gasilske opreme v Nemčiji. 
V mesecu decembru smo organizirali 
celotno požarno službo za svetovni po-
kal v smučarskih tekih na Rogli. 

Zreče; 10. in 11. oktober 2009, Regijsko gasilsko tekmovanje – Celjske regije.

Starejše gasilke PGD Zreče.

15.11.2009; Tehnično reševanje v prometni nesreči.
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2010
 V letu 2010 se je društvo izkazalo kot dober organizator, urejene so bile določene zakon-
ske obveznosti za delovanje društva, zelo uspešne pa so bile vse tekmovalne ekipe, ki so v 
tem letu zastopale PGD Zreče na vseh tekmovanjih in srečanjih.

Pirešica, 26. 6. 2010, ekipa članov A PGD Zreče z osvojenim 

prehodnim pokalom.Frankolovo, 26. 6. 2010, ekipa članic B PGD Zreče z osvojenim 

prehodnim pokalom.

OŠ Zreče; 9. Državni kviz gasilske mladine.jpg
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Zreče, 27. 11. 2010, ekipi PGD Zreče, ki sta dosegli 9. in 22. 
mesto na državnem kvizu gasilske mladine v Zrečah. Zreče, 10. 7. 2010, prevzem novega gasilskega vozila GVM-1.

V začetku leta smo že tradicionalno 
podpisali aneksa k pogodbi o opravl-
janju javne gasilske službe v Občini 
Zreče. Prav tako smo podpisali anek-
sa s podjetjem Unior d. d. v zvezi s 
servisiranjem gasilnikov v Uniorju. 
V Zrečah smo izvedli organizacijo 
državnega gasilskega kviza za mla-
dino.

Organizirali smo tudi tekmovanje 
GZ Zreče–Vitanje v gasilski orienta-
ciji za mladino v Zrečah in pokalno 
tekmovanje za pionirje. Organizirali 
smo Zreško gasilsko noči s pohval-
nim številom obiskovalcev.

Nudili smo pomoč pri izvedbi kon-
tinentalnega tekmovanja v odbojki v 
našem kraju. Izvedli usposabljanje 
ekipe za reševanje iz dvigala in ure-
ditev prostora za shranjevanje opre-
me ter sodelovanje v vseslovenski 
akciji „Očistimo Slovenijo“. Nudili 
smo pomoč pri pripravi regijske pro-
slave Civilne zaščite v Zrečah. Kupili 
smo pripravo za navezovanje cevi, 
prodali dotrajano moštveno vozilo 
Merceses-Benz in naročili novo vo-
zilo GVM-1 WV transporter 4 x 4. 

Leibzig, 13. 6. 2010 delegacija PGD Zreče na sejmu gasilske opreme in tehnike v 
Nemčiji.

Ivica Kokol je prevzela vodenje ga-
silske mladine na nivoju GZ Zreče–
Vitanje. 

To leto smo se poslovili od dolgo-
letnega predsednika gasilskega pev-
skega zbora Staneta Kejžarja.
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2011
 V tem letu je društvo štelo 173 članov, ki so bili uspešni na vseh področjih delovanja, pred-
vsem na tekmovalnem področju, saj je skupno število doseženih pokalov doseglo število 
83, kar pomeni, da so se pokazali rezultati dela s člani, članicami in z mladino, kar je 
tako ena od prioritetnih nalog v razvoju našega društva. 

Štab operative se je sestal 11-krat, 
operativci so opravili 51 intervencij, 
ki so vedno bolj tehnično zahtevne 
in zato je bilo potrebno sprotno na-
kupovanje nove opreme. Število pre-
vozov pitne vode se je to leto poveča-
lo za 300 %. 

Člani operative so opravili veliko 
prostovoljnega dela pri urejanju ga-
silskega doma, postavitvi poligona za 
vadbo vseh ekip in ute za shranjevan-
je opreme. Na Rogli smo organizirali 
regijsko tekmovanje v orientaciji za 
gasilsko mladino, kjer so sodelovale tri 
domače ekipe.

Bili smo organizatorji pokalnega tek-
movanja GZS v Zrečah, kjer je sodelo-

Tehnično posredovanje v prometni nesreči.

Rogla; regijska orientacija, ekipe PGD Zreče.

valo 57 ekip. Sodniška ekipa je bila or-
ganizirana s strani GZS. Udeležili smo 
se gasilskega kviza GZ Zreče–Vitanje 
za mladino, kjer so se 4 ekipe uvrstile 
na regijsko tekmovanje. Kasneje pa si 
je ekipa pionirk na regijskem tekmo-
vanju zagotovila udeležbo na državno 
tekmovanje. 

Mladi so bili uspešni tudi na preizku-
su znanja iz gasilske preventive, kjer 
so prijeli zlate, srebrne in bronaste 
značke. Letovanja ob Kolpi so se udele-
žili mladi gasilci in njihove mentorice. 
Na tekmovanju GZ Zreče–Vitanje smo 
člani, članice in mladina PGD Zreče 
osvojili prehodni pokal. Ženske ekipe 
so dosegale dobre rezultate na vseh 
tekmovanjih. Uvrstile so se na regijsko 
tekmovanje in z dobro uvrstitvijo pri-
dobile možnost sodelovanja na držav-
nem tekmovanju v Velenju. 

Zadovoljivo je bilo tudi delo starejših 
gasilcev in gasilk. V tekmovalni ekipi 
je sodeloval tudi najstarejši starejši ga-
silec Gorenjak, Leopold. Moški pevski 
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Regijski gasilski kviz v Ljubečni.

Ekipe PGD Zreče na regijskem tekmovanju v Kozjem.

zbor se je udeležil revije gasilskih zbo-
rov RS v Dornbergu. Poslovili pa smo 
se od člana MoPZ in prijatelja Avgusta 
Ravnjaka. Florjanova nedelja se je pri-
čela z zborom gasilcev pred gasilskim 
domom v Zrečah, kjer se je formiral 
ešalon in v spremstvu Društva godbe-
nikov Zreče odšel pred cerkev Sv. Egi-
dija. Nato se je nadaljevala sveta maša, 
ki se je zaključila z veselim druženjem. 
Izvedli smo že tradicionalno Zreško 
gasilsko noč in prvo tekmovanje za 
pokal mesta Zreče. 

Na tej svečani prireditvi je bil tudi 
prevzem nove motorne brizgalne. Ga-
silsko noč je obiskalo okoli 2500 obis-
kovalcev, v tekmovalnem delu pa je 
sodelovalo 25 gasilskih ekip.

Naj prostovoljec Stanko Železinger na spreje-
mu pri predsedniku RS.

Zreška gasilska noč, prevzem MB.
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2012 
Tudi leto 2012 je bilo uspešno zaključeno, kar smo potrdili s sprejemom vseh poročil na 
letnem občnem zboru. Upravni odbor društva se je sestal na sedmih sejah, društvo je svo-
je vrste obogatilo s sedmimi novimi člani. Pripravili smo predlog sprememb Statuta dru-
štva in ga posredovali v sprejem Občnemu zboru, ki ga je potrdil. V juniju je bilo društvo 
organizator 18. regijskega preverjanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Zreče; 9. 6. 2012, 28. srečanje gasilskih pevskih zborov Slovenije.

To leto so uspešno potekale tudi 
priprave na praznovanje 25. oblet-
nice Moškega pevskega zbora PGD 
Zreče, ki se je sklenilo na Srečanju 
gasilskih pevskih zborov Slovenije, 
9. junija 2012, v Zrečah.

Jubilej so praznovali na 28. srečan-
ju gasilskih pevskih zborov Slovenije 
v Zrečah. Srečanja se je udeležilo 17 
gostujočih zborov, v katerih prepe-
va 250 pevk in pevcev. Sodelovala je 
tudi godba na pihala iz Kamenice pri 
Mariboru. Ob svečanosti je bil izdan 
tudi zbornik ob 25-letnem delovan-
ju MoPZ PGD Zreče, ki so ga uredili 
Jože Kokol, Zdenka Kejžar, Zdravko 
Ivačič in Štefan Posilovič.

Za dolgoletno delo nas je nagra-
dil predsednik GZ Slovenije An-
ton Koren. MoPZ PGD Zreče je 

Zreče; 9. 6. 2012, nastop MoPZ PGD Zreče ob 25-letnici.

sodeloval tudi na prireditvi “80 let 
organiziranega petja v Zrečah“, v 
organizaciji KUD Vladko Moho-

rič Zreče. Na tej prireditvi je 9 na-
ših pevcev prejelo zlate Gallusove 
značke. 
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Gasilski dom PGD Zreče.

Zreče; 6. 5. 2012, zbor članstva PGD Zreče pred svečano mašo ob praznovanju Sv. 
Florjana.

Zreče; 29. 10. 2012, intervencija ob jesenskem sneženju.

Zreška gasilska noč in tekmo-
vanje za prehodni pokal mesta 
Zreče so v naš kraj privabile preko 
2500 obiskovalcev. Na gasilskem 
tekmovanju je sodelovalo 25 ekip. 
V začetku septembra je društvo 
prejelo veliko pohval s strani so-
delujočih ekip in s strani GZ Slo-
venije za uspešno organizacijo 
pokalnega tekmovanja za pokal 
Gasilske zveze Slovenije in pokal 
Zreč.

Jesenska strokovna ekskurzija 
nas je popeljala na obisk k srbskim 
gasilcem v Beograd, kjer smo pod-

robneje spoznali delo tamkajšnje 
gasilske brigade.

Poročilo nadzornega odbora 
kaže na to, da finančno poslovan-
je poteka v skladu z zakonskimi 
predpisi in po načrtovanem po-
teku. Disciplinska komisija v tem 
letu ni imela nobene obravnave. 
Program dela je bil izveden v ce-
loti in na nekaterih področjih smo 
uspeli ta načrt celo preseči. Nekaj 
dodatnih sredstev smo pridobi-
li tudi z rednim spremljanjem in 
prijavljanjem na razpise Občine 
Zreče. Iz naslova pridobitne de-
javnosti pa smo pridobili še nekaj 
prihodkov od oddaje lastnih ne-
premičnin v najem (zemljišče za 
potrebe parkiranja tovornih vozil, 
lastne prostore v domu za name-
ne izobraževanja drugim pravnim 
osebam ...). Za vse organizirane 
dogodke znotraj društva smo iz-
polnili vse zakonske predpise in 
pogoje, da smo delovali v skladu z 
Zakonom o javnih zbiranjih.

Pohvalno je bilo tudi sodelovanje 
z GZ Zreče–Vitanje, za kar gre za-
hvala tudi predsedniku GZ Zreče–
Vitanje Simonu Kotniku in povel-
jniku Marijanu Jelenku. Slednji je 
zaslužen tudi za uspešno strokov-
no in tehnično pomoč pri vodenju 
domačega društva.

Zahvalo pa so si prislužili tudi KS 
Zreče, Občina Zreče, župan mag. 
Boris Podvršnik in seveda vsi ob-
čani, ki nam stojijo ob strani, nam 
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z naklonjenostjo in razumevan-
jem pomagajo ter spremljajo naše 
delo in trud za dobrobit sobivanja 
v naši lokalni skupnosti. 

Da smo v društvu složni, pripad-
ni in s srcem ter z dušo gasilci, 
kažejo tudi vsakoletni rezultati 
tekmovanj, rezultati izpolnjenih 
planov in neprecenljive udar-
niške delovne ure, ko sami posto-
rimo veliko in s tem prispevamo 
k napredku društva ter razvoju v 
skladu z zahtevami časa in razvo-
ja družbe, katere pomemben del 
smo tudi gasilci.

Iz poročila poveljnika Mari-
jana Jelenka za leto 2012 je vi-
deti, da se uspešno zaključuje še 
eno mandatno obdobje in se v 
delo operative na odgovornejše 
funkcije aktivno vključujejo tudi 
mlajši člani. Izvedenih je bilo 
55 intervencij, veliko dela je bilo 
pri odstranjevanju posledic ok-
tobrskega snega in novembrskih 
poplav. V letu 2012 je bilo opravl-
jenih rekordno število prevozov 
pitne vode. Izvedli so jih kar 478 
in porabili 2.868 m3 pitne vode. 
Pri tovrstni pomoči krajanom 
gre zahvala tudi PGD Stranice in 
PGD Gorenje, ki so pomagali pri 
prevozih vode.

Ljubljana; 6. 10. 2012, državno tekmovanje - ekipa PP CZ Občine Zreče.JPG

člani A na državnem v Velenjučlanstvo PGD Zreče v letu 2012.

V načrtih za prihodnost pa je na-
bava dobro opremljenega vozila 
GVC 16/25, ki bo zamenjalo sedan-
je tehnično vozilo in bo opremlje-
no za vse vrste intervencij, ker ne 
bo strogo specializirano.

Izobraževanje gasilcev opera-
tivcev je rdeča nit delovanja in v 
tem letu je kar 58 gasilk in gasilcev 
obiskovalo razna izobraževanja.

Opravili smo veliko udarniških 

ur, kar se pozna v domu, saj je vse 
sproti pospravljeno, servisirano 
in le redna skrb za avtomobile in 
opremo nam omogoča, da jo lah-
ko kadarkoli uporabimo v naših 
intervencijah in maksimalno po-
magamo, kjer nas potrebujejo.

PGD Zreče postaja vedno bolj 
prepoznavno tudi v širšem slo-
venskem okolju in lahko smo vzor 
mnogim društvom.
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Gorenje pri Zrečah; 30. 9. 2012, člani PGD Zreče na tekmovanju GZ Zreče-Vitanje.

Velika Pirešica; 15. 9. 2012, državno tekmovanje v gasilski orientaciji, 1. mesto eki-
pa pionirk PGD Zreče.

Ekipa prve pomoči Občine Zreče, 
ki so jo večinoma sestavljali člani 
PGD Zreče, je dosegla 1. mesto na 
regijskem preverjanju in se uvrstila 
na državno tekmovanje v Ljublani.

Članice prav tako poudarjajo po-
men izobraževanja in v tem letu so 
pridobile dve sodnici in eno bolni-
čarko.

Skupno število doseženih odličij je 
bilo 24, od tega 16 zlatih, 5 srebrnih 
in 3 bronasta, osvojen prehodni po-
kal Frankolovega v trajno last in pre-
hodni pokal Velika Pirešica.

Članice vadijo skozi vse leto, 
se udeležujejo posvetov in 
izobraževanj ter uspešno sodelujejo 
pri organizaciji prireditev znotraj 
društva in prav tako, skupaj s kolegi, 
opravljajo prostovoljno udarniško 
delo v društvu. Skrbijo tudi za mla-
dino, izobražujejo mlajše in so zelo 
uspešne pri mentorskem delu.

Gasilska mladina je leta 2012 uspeš-
no končala in se lahko pohvali z mno-
gimi uspehi in aktivnostmi. Pionirke 
so dosegle 2. mesto v okviru lige GZ 
Zreče–Vitanje, 6 ekip se je uvrstilo na 
regijsko tekmovanje in od tega se je 
ekipa pionirk uvrstila tudi na državno 
tekmovanje v gasilski orentaciji, od 
koder so se vrnile kot državne prva-
kinje, za kar so jim vsi čestitali. Velika 
pohvala gre mentorici Ivici Kokol, ki 
že dolgo vodi delo pionirk.

Mladi se ves čas aktivno vključu-
jejo v delo društva, se izobražujejo, 
vadijo, tekmujejo in društvu se ni 
potrebno bati za razvoj, dokler stoji 
za člani takšen gasilski podmladek.

Starejši gasilci so svoj trud, ki so 
ga vložili v intenzivnejše vaje, dobili 
poplačan s 1. mestom na tekmovan-
ju GZ Zreče–Vitanje. Ugotovili pa 
smo, da bo treba na novo okrepiti 
ekipo starejših gasilk, saj je njiho-
va dejavnost v zadnjem času malo 
oslabela. Starejši gasilci se z vesel-
jem vključujejo v aktivnosti društva 
in čutijo, da so tudi oni pomemben 
člen v skupnem uspešnem delovan-
ju PGD Zreče.
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2013 
To leto je bilo volilno, saj smo na občnem zboru februarja soglasno 
potrdili predlagane kandidate za novo vodstvo PGD Zreče. Prisot-
nih je bilo 78,88 % članov. Novi grb PGD ZREČE.

UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Ime in priimek Funkcija

Štefan Posilovič predsednik

Marijan Jelenko poveljnik

Stanko Šrot namestnik predsednika

Anita Kotnik tajnik

Tatjana Vuherer blagajnik

Zvonko Posilovič član

Branko Leskovar član

Avgust Matavž član-veterani

Ivica Kokol članica-mladina

Maja Kovče članica-ženske

Jože Kokol Predsednik MoPZ

Ime in priimek Funkcija

Ivan Umnik predsednika

Jože Košir član

Jože Matavž član

DISCIPLINSKA  
KOMISIJA

Ime in priimek Funkcija

Miro Lamut predsednik

Boris Podvršnik st. član

Slavko Lušo nadomestni član

Zinka Petovar članica

Stanko Podgrajšek nadomestni članOPERATIVNE FUNKCIJE
Ime in priimek Funkcija
Marijan Jelenko poveljnik

Matej Kokol namestnik poveljnika

Branko Leskovar podpoveljnik

Janko Vuherer podpoveljnik, zadolžen tudi za zaščito dihal

Štefan Črešnar Pomočnik poveljnika za nevarne snovi

Damijan Leskovar pomočnik poveljnika za radijske zveze

Ivica Kokol pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Maja Kovče vodja oddelka - desetar

Dejan Kotnik vodja oddelka - desetar

Jože Kokol  vodja oddelka - desetar

Jožef Matavž glavni strojnik

Stanko Železinger orodiar
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Novi grb PGD ZREČE.

Zreče; 16. 2. 2013,  
občni zbor PGD Zreče.

Na občnem zboru so bili izvoljeni 
tudi delegati PGD Zreče za GZ Zre-
če–Vitanje: Branko Leskovar, Janko 
Vuherer, Anita Bobik in Stanko Šrot.

V svoje vrste smo sprejeli nove čla-
ne: Dejana Vetriha, Tadeja Podpeča-
na, Tomaža Matavža, Renata Ljubi-
ča, Andreja in Verico Kotnik, Aleša 
Jevšenaka, Matica Furmana, Primo-
ža Hrena, Sandro Zupančič.

Potrdili smo sledeče pravilnike; 
Pravilnik o organizaciji poslovanja 
PGD Zreče, Pravilnik o disciplin-
skem postopku in Pravilnik o fi-
nančnem in materialnem poslovan-
ju društva

Koper; 25. 5. 2013, gasilski zbor na kongresu GZS.

Unior d. d. Zreče; 24. 10. 2013, 
vaja razlitje nevarnih snovi.
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Operativni člani so izvedli 55 inter-
vencij in sodelovali pri odpravljanju 
posledic snežnega neurja in poplav. 
Udeležili smo se različnih vrst izo-
braževanja in opravili veliko udar-
niških ur pri vzdrževanju doma ter 
urejanju zunanjega poligona. V me-
secu oktobru, mesecu požarne var-
nosti, smo organizirali dan odprtih 
vrat in med drugimi nas je obiskalo 
600 učencev OŠ Zreče. 

Osvojili smo 78 novih pokalov na 
različnih gasilskih tekmovanjih. 
Šest gasilcev operativcev, ki so so-
delovali na evropskem tekmovanju 
„Firefighter Combat Challenger“ na 
Bledu so bili najboljši predstavniki 
celjske regije.

Ekipa prve pomoči je na regijskem 
tekmovanju v Zrečah dosegla prvo 
mesto, kjer smo bili tudi soorga-
nizatorji 8. regijskega preverjanja 
ekip prve pomoči CZ in RK. Največ-
ji uspeh v zgodovini društva pa so 
dosegle pionirke, ki so v septembru 
postale državne prvakinje v gasilski 
organizaciji. Na Zreški gasilski noči 
je sodelovalo 25 ekip, na gasilskem 
pokalnem tekmovanju GZS v Zrečah 
pa 46 ekip iz celotne Slovenije. Na 
preizkusih iz spoznavanja gasilske 
preventive so mladi gasilci osvojili 
zlate, srebrne in bronaste značke. V 
regijski ligi so mladinci dosegli tretje 
mesto, pionirke pa drugo mesto v 
sklopu lige GZ Zreče–Vitanje. Starej-
ši gasilci so se vrnili s prvim mestom 
iz tekmovanja GZ Zreče–Vitanje. 

Članice so bile šeste v zimski ligi, 
kjer so pridobile tudi nove izkušn-
je in potrdile znanje v pripravah za 
državno tekmovanje članic A, na 
Pokleku. Gasilke so v tem letu do-
bile dve sodnice eno bolničarko in 
gasilsko častnico. Članice ženskih 
ekip so osvojile 24 odličij, 16 zlatih, 
5 srebrnih in 3 bronaste, prehodni 
pokal Frankolovega v trajno last in 
prehodni pokal v Veliki Pirešici. Zreče; 20. 10. 2013, člansko gasilsko tekmovanje Celjske regije.

Zreče; 13. 10. 2013; zmagovalna ekipa PGD Zreče s skupnem seštevku  gasilskega 
tekmovanja GZ Zreče - Vitanje.

23. 8. 2013; člani PGD Zreče na tekmovanju Firefighter Combact Challenge na 
Bledu.
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2014 
Rdeča nit je bila tudi v tem letu izobraževanje članov, članic in mladine, izvedba in or-
ganizacija že tradicionalnih prireditev ter tekmovanj, sodelovanje pri izvedbi poletnega 
tabora v Radencih ob Kolpi, organizacija Florjanove nedelje, Zreške gasilske noči in tek-
movanja za pokal mesta Zreče, priprava dnevov odprtih vrat za šolarje, dijake in otroke 
iz vrtca v tednu požarne varnosti v mesecu oktobru.

Zreče; 4. 4. 2014, člani PGD Zreče ob spomladanskem čiščen-
ju obrežja Dravinje.Zreče; 4. 5. 2014, delegacija PGD Zreče ob oltarju Sv. Florjana.

Zreče; 12. 7. 2014, prevzem novega gasilskega vozila GVC 1625.

Upravni odbor se je sestal na 6-ih 
sejah, realizirani so bili vsi sklepi, 
društvo je pridobilo štiri nove čla-
ne. Izvedli smo nakup novega vozila 
GVC 16/25 in dokončno odplačilo vo-
zila je bila ena od najzahtevnejših in 
uspešno izpeljanih nalog. 

Poleg tega smo uredili zunanji po-
ligon za vadbo in dokončali gasilski 
stolp. Člani in članice smo sodelovali 
na vseh večjih prireditvah v kraju in 
občini, kot je tekmovanje v Snowbo-
ardu na Rogli, pohod po poteh Po-
horskega bataljona iz Peska do 
Osankarice in požarne straže tudi 
na drugih lokalnih dogodkih. 

Gasilci upamo, da se bo na držav-
nem nivoju čim prej uredil status ga-
silca, ki do sedaj še nima jasno zari-
sanega profila in nobenih ugodnosti 
ali olajšav za vsa tveganja ob pomoči 
človeških življenj in reševanju imetja.
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Iz poročila poveljnika PGD Zreče 
Marijana Jelenka je razvidno, da je 
bilo leto 2014 izjemno v vseh pogle-
dih, uspešno na vseh nivojih delo-
vanja, saj so bili zastavljeni cilji celo 
preseženi, udeležba na akcijah reše-
vanja uspešna in bera medalj, pri-
znanj in zmag zares izjemna.

Ob nabavi novega tehničnega vozi-
la GVC 16/25 že razmišljajmo o nje-
govi nadgradnji, in sicer o nabavi 
nove in sodobnejše osebne in teh-
nične opreme. 

Operativci so bogatejši za dve 
prenosni radijski postaji, štiri 
pozivnike, termo kamero. To leto so 
se zaključila tudi dela na stolpu in 
kandidirali bomo za izgradnjo regij-
skega poligona za vadbo. V letu 2014 
smo imeli tudi 3 inšpekcijske pregle-
de, predvsem v zvezi z zdravniškimi 
pregledi in osebno zaščitno opremo. 
Nekaj ugotovljenih nepravilnosti, ki 
so manjše narave, smo odpravili in 
zadovoljili zakonskim predpisom v 
zvezi z gasilsko prostovoljno dejav-
nostjo društva.

Opravili smo 8000 udarniških ur in 
s prostovoljnim delom prihranili ve-
liko financ društvu in sebi izboljšali 
pogoje dela, vadbe in izvajanja po-
moči ob intervencijah. V večdnevni 
intervenciji ob snegu in žledu smo 
opravili 739 ur in prevozili 1.261 km z 
vsemi gasilskimi vozili. 

Z ekipo gasilcev smo pomagali od-
pravljati posledice zaledenitve tudi 
v Cerknici, kamor smo posodili tudi 
agregat. Pomoč smo nudili tudi pri 
urejanju in usposabljanju cest in so-
delovali pri odpravi posledic tudi z 
delavci Elektra Maribor. Prav tako pa 
so naši gasilci prvič sodelovali v med-
narodni misiji pri poplavah v Srbiji.

Članice ekipe B so na regijskem 
tekmovanju dosegle odlično 2. 
mesto in se uvrstile naprej na držav-
no tekmovanje v Ormožu, od koder 
so se vrnile kot državne podprva-
kinje, česar so bile izredno vesele 
in ob vrnitvi so jim čast in zahvalo 
pokazali ter izrekli tudi vsi ostali čla-
ni z veselim in bučnim ter mokrim 
sprejemom.

Zreče; 16. 2. 2014, intervencija članov PGD Zreče ob žledu.

Državne podprvakinje članice B PGD Zreče.jpg

Državne prvakinje pionirke PGD Zreče. Prva vrsta z leve: Vida Konec, Neža Za-
ložnik, Leneja Fijavž, Živa Pogorevc, Liza Kotnik, Danaja Padežnik. Druga vrsta 
z leve: Zala Šrot, Manca Kovačič, Larisa Lesjak, Ajša Iršič. 
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Državne podprvakinje članice B PGD Zreče (2). Prva vrsta z leve: Ana Iršič,  Mojca 
Stojnšek Meke, Anita  Bobik, Tatjana Vuherer, druga vrsta z leve:  Alenka Jelen-
ko, Verica Kotnik, Irena Jerot Fijavž , Anita Kotnik , Ivica Kokol. 

Udeleževale so se posvetov, izobra-
ževanj, neutrudno delale tudi z mla-
dimi, prenašale znanje na njih in jih 
spodbujale z zgledom. Udeleževale 
so se dogodkov, tekmovanj in sode-
lovale pri udarniških akcijah društva 
ter se veselile, da so s svojimi aktiv-
nostmi društvu in lokalni skupnosti 
v ponos.

Mladinske ekipe so bile prav tako 
uspešne. Že petič smo organizirali 
tekmovanje v orientaciji. 4 ekipe so se 
uvrstile na regijsko tekmovanje. Mladi 
so osvojili veliko priznanj, pokalov in se 
udeležili poletnega tabora v Radencih 
ob Kolpi. 

Višek dogajanja, uspešnega dela in 

Zreče; 5.6.2014, sprejem državnih prvakinj in podprvakinj pri županu Občine Zreče.

truda pa je bilo, ko so pionirke dosegle 
največji uspeh v delovanju društva do-
slej in postale državne prvakinje. 

Velika zahvala gre vsaki pionirki te 
zmagovalne ekipe posebej, največ tru-
da pa je vložila mentorica Ivica Kokol, 
ki že vrsto let uspešno skrbi za napre-
dek gasilske mladine.

Ekipa starejših gasilcev je dosegla 
prvo mesto na pokalnem tekmovanju 
GZ Zreče–Vitanje, na kar smo bili zelo 
ponosni. Izvedli so 21 vaj, se udeležili 
6 tekmovanj pokalnih tekmovanj GZS 
in v skupnem merilu zasedli 11. mesto 
med 27 sodelujočimi ekipami starejših 
gasilcev. 

Za uspeh so zaslužni vsi, posebej še 
njihov strokovni vodja in mentor Mi-
ran Cvelfer.

Moški pevski zbor PGD Zreče je svoje 
vrste obogatil z novim članom Karlom 
Rečnikom. Udeleževali so se priredi-
tev, dogodkov v lokalni skupnosti, ob-
čnih zborov doma in v drugih krajih ter 
se odzvali na vsa povabila za nastope in 
predstavitve. Uspešno so se predstavili 
tudi na reviji gasilskih pevskih zborov 
v Gorišnici pri Ptuju. Zbor uspešno de-
luje pod vodstvom zborovodkinje Olge 
Kangler že tretje desetletje.



Zbornik

58

2015 
Društvo šteje že 209 članov, kar je dva manj kot leto prej. Tudi skozi leto 2015 se je vila 
rdeča nit delovanja v smislu ciljev in nalog, ki so zapisani v Statutu društva in skrbi za 
strokovno usposabljanje članov za čim boljšo strokovno podkovanost ob morebitnih ne-
srečah, kjer bo treba reševati življenja in imetje. 

Na letnem občnem zboru je prišlo do 
določenih menjav v Upravnem odboru 
kot v poveljstvu. V UO je zadolženega 
za starejše gasilce Avgusta MATAVŽA 
zamenjal Miran CVELFER in zadolže-
no za članice Majo KOVČE zaradi od-
selitve zamenjala Anita BOBIK. V po-
veljstvu pa je Jožefa MATAVŽA zaradi 
bolezni zamenjal Renato LJUBIČ in 
Majo KOVČE zamenjala Anita BOBIK.

Posebno pozornost pa namenjamo 
usposabljanju za reševanje v promet-
nih nesrečah in reševanje v nesrečah 
z nevarnimi snovmi, saj so pri tem 
lahko usodne že najmanjše napake, 
ki ogrožajo reševalce in reševane. Vsa 
izobraževanja potekajo v skladu in z 
zahtevami koncesije s strani Uprave 
RS za zaščito in reševanje. Zreče; 14. 2. 2015, Občni zbor PGD Zreče.

Zreče; 4. 10. 2015, ekipe PGD Zreče na tekmovanju GZ Zreče-Vitanje.
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Logatec; 31. 5. 2015, ekipe gasilskih dvojic PGD Zreče. 
Prva vrsta z leve; Boštjan Pogorevc, Dejan Kotnik, Anja Lampreht, Anita Kotnik,
druga vrsta z leve; Andraž Vuherer, Denis Kokol, Matej Kokol, Aleš Vratuša

Izpostaviti je potrebno izvrstne rezultate, ki 
smo jih ekipe dosegle v letu 2015 na tekmo-
vanjih GZ Zreče–Vitanje, na meddruštvenih 
tekmovanjih, na tekmovanjih znotraj celjske 
regije in na državnem nivoju. Izpostaviti je 
treba tudi ekipe, ki so tekmovale v najzahtev-
nejšem gasilskem tekmovanju FireCombat.

 V letni ligi smo imeli državna prvaka v ka-
tegoriji do 30 let (Matej in Denis Kokol) in 
državni prvakinji v ženski kategoriji (Anja 
Lampreht in Anita Kotnik) ter 3. mesto v 
članski kategoriji od 30 do 40 let (Dejan Kot-
nik in Boštjan Pogorevc).

Na tekmovanju celjske regije v Celju se je 6 
našim ekipam uspelo uvrstiti na državno tek-
movanje, ki bo naslednje leto v Kopru. V vse 
te uspešne nastope je vloženega veliko truda 
vseh članov od najmlajših do najstarejših.

Celje; 18. 10. 2015, člani A PGD Zreče na regijskem tekmovanju.

Celje; 18. 10. 2015, ekipe PGD Zreče na regijskem tekmovanju.

Ekipa mladincev se je vseskozi 
pripravljala na izbirno tekmovanje 
za mladinsko gasilsko olimpijado, 
ki je potekalo na Ptuju.

V mesecu marcu sta društvo 
obiskala dva velika mednarodna 
strokovnjaka s področja gasilskih 
tekmovanj Hans Hellwegwr iz 
Južne Tirolske in Josef Schwarz-
mannseder iz Avstrije.

Večje investicije so bile namenje-
ne za dokončanje stolpa, za dodat-
no urejanje zunanjega poligona za 
vadbo operativnih ekip, ureditev in 
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Zreče; 5. 9. 2014, otvoritev gasilskega tekmovanja za pokal mesta Zreče in GZS.

Zreče; 3. 5. 2015, svečana maša z gasilci ob praznovanju Sv. Florjana.

hortikulturna posaditev zelenic in 
okolice doma.

Gasilski stolp je bil tudi uradno 
predan v namene gasilskega ur-
jenja na Zreški gasilski noči leta 
2015. 

Stolp meri v višino 12,7 m in je ve-
lik 3 x 4 m. Ima dve nadstropji, tri 
podeste in tri balkone,v sredini je 

stopnišče s 44 stopnicami. Skup-
na teža konstrukcije znaša 7.000 
kg. Končna vrednost investicije je 
skoraj 25.000 €, kar smo zagoto-
vili z lastnimi sredstvi in s sredstvi 
donatorjev v višini 4.900 €. Nepre-
cenljivo pa je prostovoljno delo na-
ših gasilcev, ki so v izgradnjo stolpa 
vložili okoli 1000 ur prostovoljnega 
dela.

Za zimske vaje pa je treba pove-
čati prizidek na vzhodni strani 
doma, sanirati sanitarne prosto-
re v pritličju in izvesti energetski 
pregled celotne stavbe. To je podla-
ga za energetsko sanacijo objekta 
gasilskega doma, ki jo načrtujemo 
izvesti v letu 2016.

Organizirali smo že 5. tekmovan-
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Zreče; 11. 7. 2015, svečana otvoritev gasilskega stolpa.JPG

OPERATIVNA 
USPOSOBLJENOST 
1. 1. 2016

  Stanje

Višji gasilski častnik 2

Gasilski častnik 13

Nižji gasilski častnik 12

Višji gasilec 17

Gasilec 18

Nosilci IDA 27

Tehnični Reševalci 33

Reševalec ob nesrečah z NS 12

Bolničar 13

strojnik 11

Voznik C-kategorije 20

Notranji požari modul A 10

Notranji požari modul B 3

Gašenje požarov v naravi 2

Radijske zveze 25

Delo s helikopterjem 2

Delo z motorno žago 12

Informatik 4

Inštruktor 3

Predavatelj 2

Reševalec na vodi 2

Mentor mladine 3

Sodnik gasilsko športnih d. 5

je za pokal Zreč in pokal GZ Slove-
nije. 

Prvič smo se odločili in pristopili 
k organizaciji tekmovanja dvojic 
FireCombat. V juniju smo obiskali 
gasilski sejem Interschutz 2015 v 
Hannovru. Izvedeno je bilo gasil-
sko tekmovanje za prehodni pokal 
mesta Zreče, ki se ga je udeležilo 
27 ekip. 20. septembra smo izvedli 
Gasilsko dirko ZREČE 2015, gasil-
sko tekmovanje FireCombat, ki se 
ga je udeležilo 20 dvojic v moški in 
6 dvojic v ženski konkurenci.

V jeseni so potekala tudi tekmo-
vanja celjske regije, ki smo se jih 
udeležili z 9 ekipami, od tega se jih 
je 6 uvrstilo naprej na državno tek-
movanje, od tega 3 ekipe v pionirski 
in mladinski kategoriji in 3 ekipe v 
članski in veteranski kategoriji.

Tradicionalne prireditve in de-
javnosti so že utečena praksa in 
potekajo v skladu s predpisi in za-
htevanimi zakonskimi pogoji za 
izvedbo. Florjanova nedelja, soor-
ganizacija mladinskega gasilskega 
poletnega tabora v Radencih ob 
Kolpi, Zreška noč, meddruštveno 
gasilsko tekmovanje  za pokal mes-
ta Zreče, kjer so slovesno predali v 
uporabo tudi gasilski stolp, v sep-
tembru že tradicionalna izvedba 

tekmovanja za pokal Zreč in pokal 
GZ Slovenije, v oktobru dnevi od-
prtih vrat za šolarje, dijake in za 
otroke iz vrtca.

Ob občinskem prazniku Občine 
Zreče je PGD Zreče prejelo poseb-
no Občinsko priznanje za izjemne 
dosežke in tekmovalne uspehe v 
letu 2014.

Ob kulturnem prazniku pa je naš 
član, pevec MPZ PGD Zreče, Boris 
Podvršnik st. prejel priznanje za 
življenjsko delo na področju kul-
turnega ustvarjanja in dolgolet-
no delovanje v moškem pevskem 
zboru našega društva.

Vsa dobljena priznanja so plačilo 
za permamentno delo in trud član-
stva. So v ponos društva in tudi ob-
veza, da se v enaki meri trudimo za 
uspehe na vseh področjih delovan-
ja še bolj kakor do sedaj.

Konec leta pa smo se že posvetili 
velikemu dogodku našega društva, 
ko bomo v letu 2016 praznovali 70. 
rojstni dan in prav toliko let naše 
prisotnosti v lokalnem okolju, se-
demdeset strnjenih let našega 
truda za mirno in varno življenje 
sokrajanov ob morebitnih narav-
nih ali drugih nesrečah. 

Mi smo tu  
za vas,  

vsaki čas!
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Tehnična opremljenost  
PGD Zreče

LETO

1945

1951

1952

1964

1968

1968

1974

1979

1982

1984

1984

1988

1989

1989

1990

1993

1993

1994

1996

1997

2001

2002

2005

2006

2007

2007

2007

2010

2012

2014

NAZIV

Motorna brizgalna

Motorna brizgalna

Priklopno vozilo za MB

Tovorni avto

Orodni avtomobil

Motorna brizgalna

Avtocisterna

Orodni avtomobil

Motorna brizgalna

Poveljniško vozilo

Prikolica na prah

GVC 24/60

Poveljniško vozilo

GVM

Motorna brizgalna

GVC 24/50

GVM

Lestev priklopna

Tehnično vozilo

Poveljniško vozilo

GVC 24/50

Obnova GVC 24/50

Motorna brizgalna

Prikolica za nevarne 
snovi

PV-1

GVM-1

reševalni čoln

GVM-1

Motorna brizgalna

GVC 16/25

PROIZVAJALEC

Rosenbauer

Škofja Loka

Praga

IMV-1000B gasilec

Rosenbauer

TAM 5500

TAM 75

Ziegler

LADA NIVA

Pastor S 250

TAM 190/Karoserist

Nissan Patrol

CITROEN C25

Ziegler 400 Rotax

Ziegler – 260   1980

MB 100        1991

Magirus 22 m

 MB 814/PUŠNIK Marjan

NISSAN TERANO II/PUŠNIK Marjan

MB ATEGO 280/PUŠNIK Marjan

MB 260/PUŠNIK Marjan

Rosenbauer FOX II

Ditinger/Elektro Turnšek

NISSAN/Elektro Turnšek

VW T5/Elektro Turnšek

BURN

VW T5/GNV

Rosenbauer FOX III

MB 1330/PUŠNIK Marjan  
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Stanje tehnične  
opremljenosti  1. 1 2016

Tipizacija:   PV-1 / HTV-1
Znamka:   Nissan Navara
Moč motorja:    diesel motor, 2488 ccm, 126 kW / 172 KM
Letnik:    2007
Pogon:   4 x 4
Nadgradnja:   Elektro Turnšek / 2007

Tipizacija:    GVM-1
Znamka:    Volkswagen Transporter
Moč motorja:    diesel motor, 2461 ccm, 96 kW / 131 KM
Letnik:     2007
Pogon:    4 x 4
Nadgradnja:    Elektro Turnšek d.o.o./2007

Tipizacija:    GVC 24/50
Znamka:    Mercedes-Benz  Atego 15/28
Moč motorja:    diesel motor, 6374 ccm, 205 kW / 280 KM
Letnik:    2000
Pogon:    4 x 4
Nadgradnja:   Marjan Pušnik/ 2001
Črpalka:    Rosenbauer  NH20

Tipizacija:    GVC 24/50
Znamka:     Mercedes-Benz 16/26
Moč motorja:    diesel motor, 13789 ccm, 195 kW / 266 KM
Letnik :    1980
Pogon :    4 x 4
Nadgradnja:    Marjan Pušnik/ 2002
Črpalka:    Ziegler FP 24/8

Tipizacija:    GVC 24/50
Znamka:    Mercedes-Benz 16/26
Moč motorja:    diesel motor, 13789 ccm, 195 kW / 266 KM
Letnik:    1980
Pogon:    4 x 4
Nadgradnja:   Marjan Pušnik/ 2002
Črpalka:    Ziegler FP 24/8
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Tipizacija:    GVC 16/15
Znamka :    Mercedes-Benz 1330 Atego
Moč motorja:   220kW (299KM)
Letnik:    2014
Pogon:    4 x 4
Nadgradnja:   Marjan Pušnik/ 2014
Črpalka:   Rosenbauer NH-20

Tipizacija:    PRIKLOPNO VOZILO ZA NEVARNE SNOVI
Znamka:    Ditinger
Letnik:    2006
Nadgradnja:   Elektro Turnšek/ 2007

Tipizacija:    MOTORNA BRIZGALNA 8/8
Znamka :    Rosenbauer FOX II
Motor:    BMW,   1157 ccm, 
   165 KM, 4 valjni, 4 taktni
Letnik:    2006
Max pretok:   3200 l/min

REŠEVALNI ČOLN
Proizvajalec:      BRIG
Letnik:     2007
Dolžina:    280 cm
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PREJEMNIKI NAJVIŠJIH  
GASILSKIH PRIZNANJ IN 
ODLIKOVANJ GZS:
priimek ime odlikovanja datum odlikovanja

CVELFER ANTON 35 - Priznanje kipec gasilca 5. 6. 2004

BURJA SLAVKO 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 30. 1. 1986

CVELFER ANTON 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 4. 3. 1999

TOLAR RUDOLF 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 4. 3. 1999

UMNIK IVAN 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 4. 3. 1999

KOŠIR JOŽEF 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 11. 4. 2002

JELENKO MARIJAN 33 - Odlikovanje za posebne zasluge 13. 1. 2015

JELENKO MARIJAN 32 - Odlikovanje za hrabrost 11. 4. 2002

KOS MARJAN 32 - Odlikovanje za hrabrost 11. 4. 2002

MATAVŽ AVGUST 32 - Odlikovanje za hrabrost 11. 4. 2002

FLIS JERNEJ 31 - Gasilsko odlikovanje I. stopnje 14. 3. 1992

CVELFER ANTON 31 - Gasilsko odlikovanje I. stopnje 2. 3. 1993

MARČIČ ADOLF 31 - Gasilsko odlikovanje I. stopnje 3. 3. 1998

KOŠIR JOŽEF 31 - Gasilsko odlikovanje I. stopnje 17. 1. 2013

BURJA SLAVKO 31 - Gasilsko odlikovanje I. stopnje 9. 12. 2013

MARČIČ ADOLF 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 18. 1. 1980

CVELFER MIRAN 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 28. 1. 1988

MATAVŽ AVGUST 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 20. 1. 2005

JELENKO MARIJAN 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 6. 1. 2010

POSILOVIČ ZVONKO 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 6. 1. 2010

MATAVŽ JOŽEF 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 9. 12. 2013

POSILOVIČ ŠTEFAN 28 - Gasilska plamenica I. stopnje 11. 2. 2016
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PREJEMNIKI OBČINSKIH 
GRBOV IN PRIZNANJ  
OBČINE ZREČE:

ime in priimek datum podelitve namen podelitve

ZLATI GRB

g. IVAN UMNIK 28. 5. 1999
Za dolgoletno aktivno delo v PGD Zreče, LT 
Zreče, ostalih društvih, kakor tudi v kraju in 
organih KS Zreče.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRU-
ŠTVO ZREČE 29. 5. 2002

Za dolgoletno požrtvovalno, humanitarno 
in uspešno delo, s poudarkom na izjemno 
uspešno vodeni in izvedeni reševalni akciji 
pri požaru v Termah Zreče.

g. LOJZE KOROŠEC 26. 5. 2006

Za njegov prispevek pri razvoju in obstoju 
družbe Unior d. d. ter njegovo aktivno so-
delovanje pri ustvarjanju in delovanju gasil-
skega društva na območju Zreč.  

g. JOŽEF KOŠIR 29. 5. 2007 Za dolgoletno delo in pomemben prispevek 
k razvoju in prepoznavnosti Občine Zeče.

SREBRNI GRB

MoPZ PGD ZREČE 28.5.2014 Za 27 let uspešnega dela in ustvarjanja.

BRONASTI GRB

g. SLAVKO BURJA 29. 5. 1998 Za uspešno delo na področju požarne var-
nosti in drugih področjih.

g. ANTON CVELFER 28. 5. 2004
Za večletno uspešno delo na področju po-
žarne varnosti v PGD Zreč in za vzgojo mla-
dih gasilcev. 

MoPZ PGD ZREČE 28. 5. 2008 Za 20 let uspešnega dela in ustvarjanja.

g. MARIJAN JELENKO 28. 5. 2009 Za večletno delo in ustvarjanje na področju 
zaščite in reševanja.

POSEBNO PRIZNANJE

MOŠKI PEVSKI ZBOR PGD ZREČE 9. 6. 2012 Ob 25-letnici uspešnega delovanja.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRU-
ŠTVO ZREČE 28. 5. 2015 Za izredne dosežke v preteklem letu.

PRIZNANJA S POD-
ROČJA KULTURE

g. STANE KEJŽAR 8.2.2009 Za življenjsko delo na področju kulturnega 
ustvarjanja.

g. BORIS PODVRŠNIK st. 6.2.2015
Za življenjsko delo na področju kulturnega 
ustvarjanja in dolgoletno delovanje v mo-
škem pevskem zboru PGD Zreče. 

g. ALOJZ RAVNIČAN 8.2.2016 Za življenjsko delo na področju zborovske-
ga petja v zreških zborih.
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Anton Cvelfer (1929–2015)

Anton 
Cvelfer
Dobitnik drugega najvišjega  

gasilskega priznanja v Re-
publiki Sloveniji in sicer KIPCA 
GASILCA GZS leta 2004.

Ta kipec se podeljuje le izjemnim 
ljudem, in sicer gasilcem, ki so si 
ga prislužili s svojim dolgoletnim 
delom v gasilskem društvu. Mož-
no ga je dobiti šele, ko je predla-
gan kandidat že nosilec mnogih 
predhodnih priznanj.

Anton Cvelfer je bil gasilec s sr-
cem, vzgojitelj mladine in mentor 
skoraj vsem današnjim članom 
našega društva.

Mladinsko komisijo je 
vodil 36 let in tudi ko so 
vodenje prevzeli mlajši, 
je bil vedno prisoten in 
pripravljen pomagati z 
nasveti, sodelovati v izo-
braževanju gasilskega 
podmladka s svojimi 
dolgoletnimi izkušnjami 
v gasilskem izobraževal-
nem procesu.

Petnajstkrat je vodil gasilsko 
mladino našega društva na De-
belem  rtiču, sodeloval s kolegi iz 
Avstrijske Tirolske in se s pionirji 
udeleževal taborjenj in tekmovanj 
širom Slovenije.

Povsod so ga cenili, spoštovali in 
poznali.

Bil je tudi aktiven v veteranskih 
vrstah in zadnji požar je pomagal 
gasiti, ko je bil star že 63 let.

Ponosni smo, da smo imeli v 
naših vrstah doslej edinega do-
bitnika najvišjega državnega od-

likovanja. Član 
našega društva 

je bil celih 60 let in 
nam bo vedno ostal 
v spominu kot velik 
človek in gasilec, ki 
je lahko vzor vsem 
dosedanjim in bo-
dočim rodovom ga-

silcev.

(1929–2015)
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Dosedanji predsedniki 
in poveljniki PGD Zreče
PREDSEDNIKI PGD ZREČE

Ime in priimek Mandat

Vladko ČADEŽ 1946–1947

Jože GORENJAK 1947–1960

Alojz KOROŠEC 1960–1964

Slavko KUKOVIČ 1964–1965

Vlado ŽUPANC 1965–1968

Fredo CVELFER 1968–1971

Slavko BURJA 1971–1981

Vlado ŽUPANC 1981–1984

Jožef KOŠIR 1984–2008

Štefan POSILOVIČ 2008–

POVELJNIKI PGD ZREČE
Ime in priimek Mandat

Jože JEVŠENAK 1946–1956

Leopold KOTNIK 1956–1960

Ivan UMNIK 1960–1964

Franc ŽUREJ 1964–1965

Adi MARČIČ 1965–1967

Ivan TREFALT 1967–1968

Adi MARČIČ 1967–1984

Bogdan MARINKOVIČ 1984–1993

Marjan KOS 1993–2003

Marijan JELENKO 2003–
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Družabni dogodki

Gasilski sejem v 
Hanovru 2005.

Srečanje  
veteranov  

GZ 2004.
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Obisk Dedka 
mraza de-

cember 2005.

Balinanje na 
novo urejenem 
balinišču za GD 

Zreče 2005.

Gasilski 
pusti 2006.
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Društveni 
izlet Štanjel 

2006.

Silvestrovanje v 
GD Zreče 2006.

Izlet v rudnik 
Velenje 2006.
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Skupinska foto-

grafija po turni 

smuki iz Rogle 
2006.

Zreče; 19. 7. 
2008; Zreška 
gasilska noč.

Praznovanje 60 
let Jožef Košir 

2006.
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MoPZ PGD Zreče v 
Sedberghu v An-

gliji leta 2008.

Društveni izlet 
na Madžarsko, 
Blatno jezero 

2008.
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Društveni izlet 
Gasilski muzej 

Metlika 2009.

Društveni 
izlet na 

Grossglock-
ner 2010.

Stranice, 6. 11. 

2010, srečanje 

veteranov GZ 

Zreče - Vitanje.

Zreče, 28. 10. 2010, 
obisk ženskega 

pevskega zbora iz 
Anglije.
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Hotel pod Roglo, 
16. 1. 2010, pono-

voletno srečanje 
zreških gasilk in 

gasilcev.

Umag, 18. 9. 
2010, članice B 
PGD Zreče na 

obisku pri gasil-
cih Umaga.

Postavljanje 

mlaja 2010.
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Društveni 
izlet Višarje 

2011.

Hotel Dobrava; 
28. 1. 2012,  

ponovoletno 
srečanje zreških 

gasilk in  
gasilcev.

Članice B  

na bowlingu 
2011.
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Letovanje 
gasilske mla-
dine v Raden-

cih ob Kolpi 
leta 2011.

Smučarski 
dan GZ Zreče 
- Vitanje na 
Rogl1 2011.
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Radenci ob Kol-
pi; 26. 6.–30. 6. 
2012, mladina 
na letovanju v 
CŠOD Radenci 

ob Kolpi.

Praznovanje ab-rahana Branko 
Leskovar 2012.

Rogla; 25. 3. 

2012, udeleženci 

2. športnega 

srečanja GZ Zre-

če-Vitanje.



Zbornik

79

Zreče; 
9.6.2012; Sre-

čanje gasil-
skih pevskih 

zborov Slove-
nije.

Beograd; 23. 9. 
2012, društve-

ni izlet PGD 
Zreče.

Zreče; 29. 4. 

2013, postavl-

janje mlaja 

pred GD Zreče.
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Članice PGD 
Zreče v letu 

2013.

Zreče; 17. 5. 2014, 
Državne prvakinje 

na sprejemu pred 
GD Zreče.

Zreče; 17. 5. 2014, 
krst mentorice 
Ivice Kokol ob 

sprejemu državnih 
prvakinj.
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Društveni izlet 
Brunico Italija 

2014.

Praznovanje 
abrahama 

Štefan Posilo-
vič 2014.
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Unitur

a a a

b

b

Znamka za mojstre

Razvoj ročnega orodja Unior 
nenehno sledi potrebam pro-
fesionalnih in ljubiteljskih moj-
strov po vsem svetu. Vrhunski 
materiali in izvirne izvedbene 
rešitve so temelj za izjemno 
uporabnost, učinkovitost in 
dolgo življenjsko dobo zdaj že 
več kot 5500 ročnih orodij. Do-
stopnost orodja zagotavlja raz-
vejana distribucijska mreža. S 
hladno kovanimi izdelki je Uni-
or pomemben dobavitelj orod-
ja za evropsko industrijo.

Sprostitev v naravi 

Unior, ki deluje v zavetju Pohor-
ja, sredi privlačne narave razvija 
dve med seboj povezani turistič-
ni središči. Klimatsko zdravilišče, 
olimpijski center in zimsko-špor-
tno središče Rogla je še posebej 
zanimivo za športnike in rekre-
ativce, Terme Zreče za iskalce 
zdravja in dobrega počutja. Obe 
povezani zdravilišči sta s svojimi 
sodobnimi zmogljivostmi odlič-
na izbira za družinske počitnice, 
zdravstveno rehabilitacijo in pri-
prave vrhunskih športnikov. 

www.rogla.eu 
www.terme-zrece.eu

Certificirana
kakovost

Z utopnim kovanjem jekla in 
strojno obdelavo nastajajo od-
kovki za krmilne mehanizme in 
menjalnike, nosilni deli podvozij, 
ojnice, elementi za pogonske 
gredi in sintrani odkovki za vo-
zila najuglednejših evropskih in 
svetovnih znamk VW, Audi, Re-
nault, Dacia, BMW, ZF Lemför-
der & ZF Lenksysteme, Jtekt, 
GKN, Arvin Meritor, BPW, 
Schäffler KG, Betek, Cimos. 
Različni certifikati, testiranja in 
nagrade za odličnost potrjujejo 
kakovost odkovkov iz Uniorja. 

Avtomatska 
obdelava kovin

Strojna oprema Unior zagota-
vlja celovito rešitev od ideje 
do končnega produkta. Poleg 
namenskih CNC obdelovalnih 
strojev za serijsko obdelavo alu-
minijastih odlitkov ali odkovkov 
Unior ponuja fleksibilne proi-
zvodne celice, stroje za globoko 
vrtanje, za obdelavo koncev in 
za obdelavo karoserijskih delov, 
stroje z vrtljivo mizo in posebne 
namenske stroje. Unior je do-
bavitelj strojev za renomirane 
avtomobilske proizvajalce kot 
so VW, BMW, Audi, Daimler, ...

ODKOVKI ROČNO ORODJE

STROJNA OPREMA
TURIZEM

Evropski partner odličnosti

Unior je mednarodno ugledna družba s slovesom vrhunske strokovnosti na področju obdelave kovin in strojev. 
Z lastnim razvojem si je Unior zagotovil položaj priznanega dobavitelja avtomobilske industrije. 
Z izjemno tradicijo kovaštva in z izvirnimi izvedbami kakovostnega orodja je že desetletja
zaveznik ljubiteljskih in profesionalnih mojstrov. S celovitim razumevanjem 
tehnoloških procesov je Unior odličen partner pri razvoju rešitev 
za avtomatsko obdelavo kovin.

UNIOR SKUPINA
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Unitur

a a a

b

b

Znamka za mojstre

Razvoj ročnega orodja Unior 
nenehno sledi potrebam pro-
fesionalnih in ljubiteljskih moj-
strov po vsem svetu. Vrhunski 
materiali in izvirne izvedbene 
rešitve so temelj za izjemno 
uporabnost, učinkovitost in 
dolgo življenjsko dobo zdaj že 
več kot 5500 ročnih orodij. Do-
stopnost orodja zagotavlja raz-
vejana distribucijska mreža. S 
hladno kovanimi izdelki je Uni-
or pomemben dobavitelj orod-
ja za evropsko industrijo.

Sprostitev v naravi 

Unior, ki deluje v zavetju Pohor-
ja, sredi privlačne narave razvija 
dve med seboj povezani turistič-
ni središči. Klimatsko zdravilišče, 
olimpijski center in zimsko-špor-
tno središče Rogla je še posebej 
zanimivo za športnike in rekre-
ativce, Terme Zreče za iskalce 
zdravja in dobrega počutja. Obe 
povezani zdravilišči sta s svojimi 
sodobnimi zmogljivostmi odlič-
na izbira za družinske počitnice, 
zdravstveno rehabilitacijo in pri-
prave vrhunskih športnikov. 

www.rogla.eu 
www.terme-zrece.eu

Certificirana
kakovost

Z utopnim kovanjem jekla in 
strojno obdelavo nastajajo od-
kovki za krmilne mehanizme in 
menjalnike, nosilni deli podvozij, 
ojnice, elementi za pogonske 
gredi in sintrani odkovki za vo-
zila najuglednejših evropskih in 
svetovnih znamk VW, Audi, Re-
nault, Dacia, BMW, ZF Lemför-
der & ZF Lenksysteme, Jtekt, 
GKN, Arvin Meritor, BPW, 
Schäffler KG, Betek, Cimos. 
Različni certifikati, testiranja in 
nagrade za odličnost potrjujejo 
kakovost odkovkov iz Uniorja. 

Avtomatska 
obdelava kovin

Strojna oprema Unior zagota-
vlja celovito rešitev od ideje 
do končnega produkta. Poleg 
namenskih CNC obdelovalnih 
strojev za serijsko obdelavo alu-
minijastih odlitkov ali odkovkov 
Unior ponuja fleksibilne proi-
zvodne celice, stroje za globoko 
vrtanje, za obdelavo koncev in 
za obdelavo karoserijskih delov, 
stroje z vrtljivo mizo in posebne 
namenske stroje. Unior je do-
bavitelj strojev za renomirane 
avtomobilske proizvajalce kot 
so VW, BMW, Audi, Daimler, ...

ODKOVKI ROČNO ORODJE

STROJNA OPREMA
TURIZEM

Evropski partner odličnosti

Unior je mednarodno ugledna družba s slovesom vrhunske strokovnosti na področju obdelave kovin in strojev. 
Z lastnim razvojem si je Unior zagotovil položaj priznanega dobavitelja avtomobilske industrije. 
Z izjemno tradicijo kovaštva in z izvirnimi izvedbami kakovostnega orodja je že desetletja
zaveznik ljubiteljskih in profesionalnih mojstrov. S celovitim razumevanjem 
tehnoloških procesov je Unior odličen partner pri razvoju rešitev 
za avtomatsko obdelavo kovin.

UNIOR SKUPINA
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Zre~e

Pohorsko srce vabi...Pohorsko srce vabi...
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Slovenija

CELOVITE REŠITVE
ZA VAŠE ODPADKE

Za življenje vredno okolje.

Saubermacher Slovenija d.o.o.

Ulica Matije Gubca 2

9000 Murska Sobota

PREVZEMAMO ODGOVORNOST,
SOOBLIKUJEMO PRIHODNOST.

Saubermacher Slovenija d.o.o., je specializirano podjetje 
na področju gospodarnega ravnanja z odpadki.

1 zbiranje, obdelava in odstranjevanje odpadkov iz 
gospodinjstev, proizvodnih in storitvenih dejavnosti,

2 upravljanje z objekti in napravami za ravnanje z odpadki,

3 prodaja opreme za ločeno zbiranje odpadkov,

4 svetovanje na področju optimizacije ravnanja z odpadki.

Osnovne dejavnosti 

pisarna@saubermacher.si

www.saubermacher.si

+386 2 6202 300

ROGLA
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 GEODETSKE IN RAČUNALNIŠKE STORITVE
Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica

KS DOBROVLJE

KS SKOMARJE



Zbornik

90

PGD STRANICE



Zbornik

91



Zbornik

92

Tel:��+�386�(0)3�75�73�500
Fax:�+�386�(0)3�57�55�123 www.elektro-unimont.si

info@elektro-unimont.si

d.d,
Tovarniška�cesta�1
3210�SLOVENSKE�KONJICE

ELEKTROMONTAŽA
-�instalacij�jakega�in šibkega�toka
-�instalacij�računalniških�in�komunikacijskih�naprav
-�strelovodnih�instalacij
-�instalacij�požarnega�varovanja
-�instalacij�video�in�protivlomnih�naprav
-�instalacij�krmiljenja,�avtomatizacije�in�nadzor�strojnih�naprav,

postrojev�in�objektov
-�instalacij�in�opreme�transformatorskih�postaj
-�instalacij�in�dela�na�višini�do�20m�z�uporabo�avto�dvižne

košare

IZDELAVA ELEKTRO�OMAR
Izdelava�vseh�vrst�elektro�omar�za:
-�vse�vrste�objektov�in�industrijo

-�krmilnih�pultov�za�strojegradnjo
-�navadne�in�filterske�kompenzacijske�naprave

-�ostalih�kovinskih�izdelkov�in�konstrukcij

-�za�razdeljevanje,�merjenje,�vodenje,�avtomatizacijo,�nadzor
tehnoloških�procesov�in�objektov

-�zidna,�nadometna�in�prostostoječa�ohišja�za�elektro�omare
iz�navadne�ali�nerjavne�pločevine

-�izdelava�kovinskih�stebrov�zunanje�in�javne�razsvetljave

PRAŠNO�BARVANJE
Elektrostatično�suho�prašno�barvanje�različnih�kovinskih
izdelkov�za�notranji�in�zunanji�namen�uporabe.
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PGD
VITANJE
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VODOVOD - KLEPARSTVO IN GOSTINSTVO JURIJ PETELINEK S.P. 
Cesta na Roglo 20 A,  

3214 Zreče 
Telefon; 03 576 02 62

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ IGOR OŠLAK Z.Z.D.  
Shranjeno na zemljevid

Ogled na zemljevidu
Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice

Telefon: 041 896 877

70 let PGD Zreče
Uredniški odbor:
Zbrala in uredila: Zdenka Kejžar
 v sodelovanju s člani uredniškega odbora:   Štefan Posilovič, Marijan Jelenko, Jože Košir, Miro Lamut, Ivan 
Umnik, Tatjana Vuherer , Anita Kotnik
Lektoriranje: Maja Kovče
Tisk: Grafika Gracer
Natisnili smo 300 izvodov
Viri: Arhiv PGD Zreče, internet, osebna pričevanja članov PGD Zreče,osebni arhivi fotografij članov



Zbornik

96

Zr
e~
e

Zr
e~
e


