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‚
NAJ BO DAN AL NOC
LET
ŽE
HITIMO NA POMOC

NAJ BO DAN AL´ NOČ,
ŽE 110. LET,
HITIMO NA POMOČ

Jubilejni zbornik ob 110. obletnici delovanja
Prostovoljnega gasilskega društva Oplotnica
Izdalo in založilo: Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica
Gradivo zbrala in uredila: Anja Regoršek
Uredniški odbor: Anja Regoršek, Slavko Pitrof, Miran Čoh, Stanka Čoh, Matej Fridrih
Tisk: Grafika Gracer d.o.o.
Naklada: 400 izvodov
Vse pravice pridržane.

Kazalo
Nagovori

Oplotnica - Tu smo rojeni, tu smo doma

Sprehod skozi zgodovino Oplotniškega gasilstva
Vodilni funkcionarji v 110-ih letih in častni člani
Vodstvo v jubilejnem letu
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Po zgodovinski poti PGD Oplotnica
Tam, kjer se križajo potrebe sveta in tvoji talenti, tam je
mesto tvojega poklica.
Aristotel
kakršnihkoli podatkov povezanih z Oplotniškimi gasilci
je živela. Brskanje po arhivih, knjižnicah in pogovori s
krajani so obrodili sadove. Po dolgih desetletjih smo
datirali »rojstni dan« društva ter našo zbirko pisnih
virov obogatili s prvim statutom in zapisniki sej od leta
1919 dalje.
Zahvaljujem se vsem, ki ste si vzeli čas za pogovor, pobrskali po albumih ali na kakršenkoli drug način pomagali pri obogatitvi zbornika.
Upam, da bo na naslednjih straneh vsak našel kaj zanimivega, mogoče tudi nostalgičnega in navdušujočega. Hkrati pa se opravičujem za morebitne napake,
nastale so nenamerno. Prijetno branje.
Anja Regoršek
Urednica

Spoštovana bralka, dragi bralec.
Letos slavimo visok jubilej našega društva. Sto deset
let obstoja gasilstva na Oplotniškem je dokaz pripadnosti naših prednikov in vseh nas eni največjih humanih dejavnosti na svetu. Številnim je gasilstvo način
življenja in gasilski dom »drugi dom«.
Društvo ustanovljeno leta 1912 je v kraju pustilo
sledi na mnogih področjih življenja. Žal pa je bil del
zgodovine naših pradedov izgubljen. Arhiva društva
izpred druge svetovne vojne ni bilo, ohranjeni so bili
le nekateri kasnejši ustni viri. Želja in upanje po najdi
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Ponosni na prehojeno pot v 110. letih
požari, prometne in druge nesreče na območju celotne
Občine Oplotnica. Poleg tega smo neposredno vpeti
v življenje lokalnega okolja in tako tudi nosilci drugih
humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih, ne
nazadnje pa tudi zabavnih dogodkov.

Spoštovane članice in člani Prostovoljnega gasilskega
društva Oplotnica zelo sem počaščen, da lahko ob
visokem jubileju, 110-letnici, čestitam vsem zaslužnim
za izkazano delo in vaš prispevek k razvoju društva. V
rokah imate pregled važnejših dogodkov v 110-letnem
življenju in delu našega društva. Večino gradiva
smo črpali iz pisnih virov, predvsem zapisnikov sej
upravnega odbora ter občnih zborov, nekaj stvari je
povzetih tudi iz pripovedovanja naših članov. Dodano
je bogato slikovno gradivo, tako da listanje zbornika
ne bo preveč suhoparno. Vsem, ki ste pomagali pri
nastajanju, se lepo zahvaljujem.
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Za učinkovito in karseda varno izvajanje gasilskih
intervencij je poleg strokovne usposobljenosti
operativnih
gasilcev
pomembna
tudi
dobra
opremljenost društva. Naše društvo, kot osrednja enota
v občini, se na zelo profesionalnem nivoju spopada
z mnogimi izzivi, ki jih prinašajo vremenske ujme,

Društvo se nenehno strokovno izobražuje in skrbi,
da svojo strokovnost prenaša tudi na mlade. Prav na
slednje smo zelo ponosni, saj bo le s podmladkom
društvo še naprej uspešno delovalo. Ob tej priložnosti
se zahvaljujem staršem, ker nam zaupate svoje otroke.
Občina Oplotnica nam vse od ustanovitve s svojimi
svetniki stoji ob strani v vseh svojih organizacijskih
oblikah, za kar se iskreno zahvaljujem. Gasilsko društvo
Oplotnica tako uspešno deluje že 110 let in ima velike
ambicije, da bo uspešno delovalo tudi v prihodnje.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem občankam in
občanom ter vsem, ki nam stojite ob strani. Želim, da
se takšno sodelovanje tudi v prihodnje ohrani, saj se
bomo lahko le še tako naprej držali reka »Ne boj se
za pomoč, mi bdimo dan in noč«. Vsa prehojena pot
Oplotniških gasilce je dolga. Vse opravljeno delo in
naloge v preteklosti na nas nalagajo odgovornost, ki
jo bomo zmogli samo z nenehnim izobraževanjem,
dobrim sodelovanjem z drugimi društvi, sodelovanje z
lokalno skupnostjo ter seveda z ohranjanjem tradicije
in s spoštovanjem zgodovine.
Hvala in iskrene čestitke vsem, ki ste kadarkoli na
kakršenkoli način pripomogli, da lahko praznujemo
tako visoki jubilej, hvala našim prednikom in vsem
sedanjim članom PGD Oplotnica za njihovo skrb, trud
in prosti čas.
Praznujmo skupaj.
Slavko Pitrof, GČ
Predsednik PGD Oplotnica
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Sebi v ponos, bližnjemu v pomoč
desetletja krepili svojo pripadnost in zavest pomagat
sočloveku. Hkrati smo trdno prepričani, da bomo s
svojim delom in predanostjo prenesli vez tovarištva
in prijateljstva, ki s(m)o jo spletli, tudi na prihodnje
rodove.

Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica ima bogato
preteklost. Letos praznujemo 110 let aktivnega dela,
kar nas zavezuje k še bogatejši prihodnosti.
Zakaj smo gasilci? Biti gasilec je v slovenskem prostoru
cenjena in spoštovana vrednota z dolgoletno tradicijo.
Gasilci s svojim delom vsakodnevno dokazujemo, da je
duh prostovoljstva in solidarnosti še vedno živ.
Prostovoljni gasilci smo ljudje stoterih poklicev,
različnih mišljenj in pogledov, pa vendar trdno
povezani in enotni. Ob vsaki uri, ob vsakem vremenu
se pogumno in požrtvovalno odzovemo klicu na
pomoč. Delo gasilca je veliko več, kot le gašenje
požarov - v zadnjih letih vedno več pomagamo tudi ob
prometnih nesrečah, naravnih ujmah, zastojih srca ter
raznoraznih drugih nesrečah.

Osebno sem zelo vesel vseh posodobitev v društvu,
opreme, novih vozil in predvsem usposabljanja
članov. Gasilec namreč dandanes ni samo človek,
ki se požrtvovalno odzove na požar, temveč je to
oseba, ki je tudi ustrezno strokovno usposobljena.
Ponosen sem, da se naši operativni člani z veseljem
udeležujejo seminarjev in najrazličnejših izobraževanj.
Izpopolnjujejo se v različnih gasilskih znanjih, ki jih nato
tudi praktično koristno uporabijo na intervencijah. Še
posebej pa sem vesel mladih, ki vstopajo v gasilske
vrste. Za mladega človeka je zelo pomembno, da
odkrije prave vrednote, ki so trden temelj za obstoj
družbe - teh pa je pri gasilcih kar nekaj.
Vsem aktivnim in usposobljenim operativnim gasilkam
in gasilcem, ki pomagajo pri obstoju in delovanju
društva, se tudi v svojem osebnem imenu zahvaljujem.
Občanke in občani Oplotnice pa naj živijo v zavedanju,
da smo vedno v pripravljenosti in pripravljeni pomagat.
Z gasilskim pozdravom,
NA POMOČ.
Miran Čoh, GČ II. st.
Poveljnik PGD Oplotnica

Gasilci se ponosno spominjamo svojih prednikov, ki so
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Zaradi vas je življenje v vaših krajih boljše in
varnejše
na katerih so različne ekipe iz vašega društva znova
in znova med najboljšimi. Posebno spodbudno za
prihodnost slovenskega gasilstva je tudi vaše dejavno
delo z mladimi.
Danes je spekter delovanja slovenskega gasilstva
zelo obsežen. Velik izziv ostajajo podnebno pogojene
nesreče, ki jih narava vse pogosteje postavlja pred nas.
Zadovoljen sem, da smo na Ministrstvu za obrambo
na področju zaščite in reševanja za obdobje od leta
2021 do 2027 pripravili projekt, ki se bo financiral iz
evropskih sredstev. V okviru projekta je predvidena
tudi posodobitev gasilskih enot. Verjamem, da je to
dober korak za dobrobit slovenskega gasilstva.

Spoštovani gasilke in gasilci!
Spoštovani gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega
društva Oplotnica!
Vaš visoki jubilej priča o dolgoletnem uspešnem
prizadevanju za razvoj gasilstva v vašem kraju. Za
vzdrževanje kakovostne gasilske službe sta potrebni
velika vztrajnost in zavezanost humanemu gasilskemu
poslanstvu.
Za učinkovito ukrepanje in reševanje ob naravnih in
drugih nesrečah so bistvenega pomena strokovnost in
usposobljenost, učinkovita operativna organiziranost
ter sledenje tehnološkemu razvoju. V teh odlikah se pri
svojem delovanju vseskozi izkazujete. Ena najboljših
priložnosti za preverjanje psihofizične pripravljenosti
članic in članov so gotovo tudi gasilska tekmovanja,

4

Življenje na območju, na katerem delujete, je zaradi
vas boljše in varnejše. lskreno vam čestitam ob jubileju
in vam želim, da bi tako srčno in z veseljem opravljali
gasilsko poslanstvo tudi v prihodnosti. Obenem se
iskreno zahvaljujem vašim družinam, ki vas pri vašem
prostovoljnem delu za skupnost podpirajo.
Naj čim manjkrat kličemo: »Na pomoč!«
Mag. Matej Tonin
Minister za obrambo
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Spoštovani gasilke in gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Oplotnica,
so te generacije uspešno prenašale svoje znanje in
izkušnje tudi na mlajše rodove, tako, da smo danes priča
uspešnemu, usposobljenemu in dobro opremljenemu
društvu PGD Oplotnica, ki lahko odgovori na vse izzive
današnjega časa in našim občanom in občankam v
slehernem trenutku nudi hitro in učinkovito pomoč.
Veseli me tudi dejstvo, da je k pospešenemu
posodabljanju opremljenosti društva prispevala
tudi Občina Oplotnica, ki je vse od leta 1998, ko smo
občino ustanovili, pa vse do danes, imela posluh za
razvoj gasilstva v občini in v ta namen v proračunih
Občine Oplotnica zagotavljala dovolj sredstev, da se je
gasilstvo lahko razvijalo v skladu s potrebami in cilji
vodstva in članstva PGD Oplotnica.

v veliko čast mi je, da lahko ob visokem jubileju
110-obletnice organiziranega delovanja gasilstva v
Oplotnici čestitam vsem članom in članicam društva
za vaš prispevek k razvoju društva ter vaše nesebično
in požrtvovalno delo.
Ob 110-obletnici organizirane gasilske dejavnosti v
Oplotnici se oziramo na ustanovitelje, ki so postavili
zdrave temelje in na dolgo pot, ki so jo prehodile
številne generacije gasilk in gasilcev pri izpolnjevanju
plemenitega gasilskega poslanstva.

V upanju, da bomo s takšnim načinom dela in
sodelovanja (brez strankarske politike) lahko
nadaljevali tudi v prihodnje, vam v imenu vseh občank
in občanov Občine Oplotnica in v svojem imenu
iskreno čestitam ob vaši 110-obletnici, ter vam želim
vse dobro tudi v prihodnje.
Matjaž Orter
Župan Občine Oplotnica

Organiziranost in opremljenost društva je rezultat
vztrajnega, marljivega, nesebičnega in požrtvovalnega
dela številnih generacij.
S svojo nesebičnostjo, solidarnostjo in tovarištvom
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Spoštovani oplotniški gasilci!
gasilcev takratnega in današnjega časa. Duhovnosti,
ki v stoletjih zgodovine različnih vladavin, družbenih
norm in političnih sistemov temelji na enakem – živimo
skupaj, na istem planetu in zato potrebujemo drug
drugega. Pomoč drugega lahko sprejmemo le, če jo je
pripravljen nekdo podariti – in nihče ni tako majhen,
da pomoči ne bi mogel podariti drugemu, kakor tudi
ni tako velikega, ki je kdaj ne bi potreboval.

Praznovanja so trenutki namenjeni spominu in
počastitvi nekega obdobja, ki na tak ali drugačen način
doprinesejo potrditev slavljencu in njegovi okolici.
Na poti gasilskega društva so te potrditve izražene
iz okolice, ki naše delo in prostovoljstvo sprejema
z hvaležnostjo in zaupanjem. V vašem društvu je
ta hvaležnost in zaupanje po 110. letih delovanja
zagotovo trdno utrjeno in hkrati pričakovano tudi v
prihodnosti.
Ko pogledamo v preteklost naletimo na legendo o
Svetem Florijanu. Ugotovimo, da ga legenda že v tretjem
stoletju, ko je živel, opisuje kot častnika zadolženega
za gasilstvo. Takrat so namreč bile v Rimu in vseh
pokrajinah, kjer so delovale rimske legije, ustanovljene
gasilske enote. Danes smo v enaindvajsetem stoletju
in gasilske enote še zmeraj so – so zaradi duhovnosti
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Gasilska regija Podravje povezuje gasilce iz 14 gasilskih
zvez, v katerih deluje skupaj 106 gasilskih društev,
v njih pa 13.500 gasilcev od katerih je operativno
aktivnih skoraj 3.900. V regiji je vsako društvo in vsak
posamezni gasilec vreden enako, ne glede na njegove
naloge, položaje in nivo usposobljenosti. Zakaj?
Zato ker je gasilska organizacije več kot le izvajanje
gasilskih intervencij. Je usklajeno delovanje vseh
notranjih organizacijskih in operativnih dejavnosti,
ki le povezane in uigrane, upoštevajoč vsakega
posameznika, dajejo temelje obstoju, delovanju, viziji
in napredku.
Tovariši gasilci iz Oplotnice. V naslovu tega prispevka
sem zapisal besedo »spoštovani«. Beseda ni zapisana
zgolj kot fraza, ampak v sebi nosi velik pomen. Na
eni strani pomeni moje zaupanje, poklon in zahvalo
na drugi strani pa kaže zavedanje in zavezo, da vam
moram kot poveljnik prisluhniti in spoštovati vaše
mnenje ter nuditi trdno podporo.
Bodite ponosni na vrednote, ki jih širite v družbo ter
na do sedaj opravljeno delo. Čestitam in srečno!
Dušan Vižintin, VKGČ I. st.
Poveljnik Podravske regije
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110-let humanega dela PGD Oplotnica

občanom pa sodelujete tudi z občino in državo. Tako
ste v današnjem času prostovoljni gasilci sistemsko
povezani tudi s civilno zaščito. Velikokrat smo gasilci in
civilna zaščita predvsem povezani, ko skupaj skrbimo
za varnost občanov pred raznimi elementarnimi in
drugimi nesrečami. Zato lahko rečem in poudarim
še enkrat, da ste najbolje organizirana služba tega
sistema, v kateri imajo ravno ljudje največje zaupanje
do vas.

Ob visokem jubileju, 110 let delovanja Prostovoljnega
gasilskega društva Oplotnica, čestitam vsem
sedanjim in preteklim članom, ki ste skozi stoletja
gojili ter še gojite plemenito tradicijo požrtvovalnosti
in medčloveške pomoči v svojem domačem okolju
in širši okolici. Rečem lahko in upam si trditi, da je
sedanja organiziranost prostovoljnih gasilskih društev
na ravni države več kot zadovoljiva. Pri tem bi želel
izpostaviti, da so prostovoljni gasilci v današnjem
času zelo dobro usposabljanji in imajo vso ustrezno
reševalno opremo ter pripomočke, ki jih potrebujejo
ob raznovrstnih nesrečah in požarih. S takšnim
načinom dela prostovoljni gasilci poskrbijo, da
ustrežejo našim potrebam, pričakovanju ljudi in hkrati
poskrbijo za njihovo lastno varnost. S takšno dobro
organizacijo in delom dajete gasilci ljudem občutek
varnosti in zaupanja. Pri zagotavljanju varnosti

Spoštovane gasilke, gasilci in mladina. Ob 110. jubileju
se vam zahvaljujem za trud, pripravljenost, čas in
napore, ki jih vlagate v krepitev naše skupne varnosti.
Zahvaljujem se vam tudi, da ste se odzvali na pomoč
pri skupnih večjih intervencijah v lokalni skupnosti,
kjer smo s skupnimi močmi pomagali krajanom naše
občine. V svojem imenu in v imenu civilne zaščite
vam čestitam za uspehe, ki jih dosegati pri razvoju
in delovanju Prostovoljnega gasilskega društva
Oplotnica. Vse dobro vam želim tudi za delo jutri in
v prihodnje, ter upam, da bomo še najprej dobro in
uspešno sodelovali, kot smo v preteklih letih.
Alojz Gosnik
Poveljnik Civilne zaščite Občine Oplotnica

7

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

110 let Prostovoljnega gasilskega društva
Oplotnica

zbrali pogum in se organizirali, to je bilo še pred
začetkom prve svetovne vojne. Naselje na začetnih
obronkih Pohorja se je v začetku prejšnjega stoletja
širilo, požarna ogroženost je v tistih časih bila velika in
to je bil povod, da so se ljudje organizirali in v svojem
kraju organizirali požarno obrambo.
Res 110 let prostovoljnega dela je dolga doba, več
generacij se je v tem obdobju zamenjalo, vsaka je
dala svoj pečat razvoju. Na prehojeno pot se lahko z
ponosom in spoštovanjem ozrete, prav tako sedanja
in prihajajoča generacija dajejo trden temelj, da se bo
gasilstvo v Oplotnici razvijalo naprej.
Mnogo se je v tem obdobju zgodilo, bile so vojne,
menjavali so se politični sistemi vendar je do današnjih
dni ostala vztrajnost, medgeneracijska povezanost in
pripravljenost pomagati v vsakem trenutku.

Dobrih 150 let je minulo od začetka organiziranega
gasilstva v Sloveniji. Gasilska organizacija je skozi ves
ta čas obdržala vse temeljne vrednote, zaradi katerih
je nastala, to je predvsem pomagati človeku ko pomoč
najbolj potrebuje.
Naloge gasilskih društev so veliko več kot le gašenje
požarov, v njih so ljudje našli socialno oporo, ter
solidarno in nesebično pomoč ob vsakršni nesreči,
tudi takrat ko je ogroženo življenje.
Spoštovani gasilci in gasilke Oplotnice.
Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica je društvo
z dolgo tradicijo, z bogato zgodovino, z bogatimi
izkušnjami.
Zelo zgodaj že davnega leta 1912 so vaši predhodniki
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Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica je osrednje
in edino društvo na območju Občine Oplotnica. Vaše
preventivno in operativno delo, znanje, izkušnje,
usposobljenost in opremljenost je danes na visokem
nivoju. Aktivno ste tudi vključeni v dogajanje v vaši
lokalni skupnosti. Ste tudi eden izmed ustanoviteljev
Gasilske zveze Slovenska Bistrica v letu 1955.
Z vašimi člani ste vedno bili in ste še zelo pomemben
člen te skupnosti. V vsem obdobju svojega dela so
vaši člani zasedali najvišje funkcije v naši gasilski
zvezi. Vaši predavatelji in inštruktorji pomembno
prispevajo k razvoju mladih kadrov v naši organizaciji.
Aktivne so vse kategorije vašega članstva od mladine,
članov, članic do veteranov. Tudi po zastopanosti na
tekmovanjih na vseh nivojih presegate normalne
okvire in izstopate iz povprečja. Vse to kaže kako veliko
in dobro organizirano društvo ste.
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V imenu Gasilske zveze Slovenska Bistrica, kakor tudi
v svojem imenu vam ob tej visoki obletnici izrekam
iskreno priznanje in čestitke. Zahvalil bi se vsem, ki
ste v vseh teh letih s svojim delom, požrtvovalnostjo
in nesebičnostjo prispevali k dobremu sodelovanju
Prostovoljnega gasilskega društva Oplotnica in
Gasilske zveze Slovenska Bistrica.
Spoštovani gasilci in gasilke Prostovoljnega gasilskega
društva Oplotnica, želim vam uspešno delo in še
nadaljnjo dobro sodelovanje. Svoje delo opravljate še
naprej z odgovornostjo in ponosom za lepši in varnejši
jutri.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.
Franc Ačko, NGČ I. st.
Predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica
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Spoštovane gasilke in gasilci PGD Oplotnica,
operativnih gasilcev.
Kljub nenehnim finančnim in organizacijskim izzivom,
je vaše društvo uspešno na vseh področjih delovanja.
Nabavljate in uporabljate sodobno opremo, ste
odlično usposobljeni in z veliko novega znanja, to delo
nesebično, predano, srčno in pogumno opravljate
prostovoljno, kar je prava veličina, ki izraža vse vaše
dosežke. Te vrednote ne ostajajo neopažene, zato tudi
smo gasilci najbolj cenjena in spoštovana organizacija
v svojem okolju.

izrekam vam lepe pozdrave in iskrene čestitke ob vašem
jubileju, ob 110 letih delovanja vašega prostovoljnega
gasilskega društva.
Ves čas obstoja in delovanja vašega društva ste
združevali moč, spretnost in znanje v organizirani
obliki delovanja na področju zaščite in reševanja, v želji
izkazovati pomoč sočloveku v nesreči.
Osnovno poslanstvo gasilcev je bilo od nekdaj gašenje
požarov, kar pa danes presega področja delovanja
operativnih gasilcev. Ob zahtevnih požarih v bivalnem
in naravnem okolju je vedno večje število intervencij
ob naravnih nesrečah, zahtevnih tehničnih, prometnih
in drugih intervencij, ter posredovanj ob reševanju
življenj, predvsem v obliki podpore enotam NMP kot
prvi posredovalci. Seveda je lahko uspešno reševanje
vseh vrst intervencij mogoče le s sodobno zaščitno in
tehnično opremo ter ogromno znanja in usposabljanj
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K vašim vidnim uspehom na operativnih in
organizacijskih področjih vključujete vse člane in
članice. Hkrati skrbite za gasilski podmladek in s tem
svoje društvo pripravljate na prihodnost, katere se
pri vas ni potrebno bati. Ne pozabljate niti na starejše
gasilke in gasilce, ki so vas pomagali izoblikovati v
to, kar ste danes - ponosni gasilci z vrednotami, ki so
vsem v čast.
Združeni v sožitju peljete društvo naprej v prihodnost
ter nove izzive, ki jih boste s pridobljenimi izkušnjami
in znanjem uspešno reševali. To ste s svojim delom
dokazali tudi v času svetovne pandemije, ki nas
trenutno spremlja. Verjamem, da boste pri tem
uspešni tudi v prihodnje.
Pri svojem delu pridobljeno znanje in izkušnje delite
na vajah, tekmovanjih, usposabljanjih in srečanjih,
ki se jih udeležujete s stanovskimi tovariši na nivoju
Gasilske zveze Slovenska Bistrica, kakor tudi širše. Ob
tem se ohranjajo in krepijo družabne vezi, medsebojni
odnosi in prijateljstva.
Vsem članicam in članom Prostovoljnega gasilskega
društva Oplotnica se za vso opravljeno delo, vse
uspešno zaključene intervencije ter za pomoč v imenu
Poveljstva Gasilske zveze Slovenska Bistrica, kakor tudi
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svojem imenu, še enkrat srčno zahvaljujem, čestitam
ob vaši obletnici in vam želim uspešno delo ter vse
dobro še naprej.
NA POMOČ!
David Prelog, VGČ I. st.
Poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica
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OPLOTNICA –
TU SMO ROJENI, TU SMO DOMA
»Ko pomislim nate, Oplotnica,
se mi pri srcu nekaj tiho zgane
in postane mi topleje.«
Anton Gričnik

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Naš kraj skozi
zgodovino

Oplotnica je strnjeno naselje na obeh straneh potoka
Oplotniščice ob vznožju južnega dela zelenega Pohorja,
na stiku s podpohorskim delom vinorodnih Dravinjskih
goric. Ozemlje današnje občine je človek poseljeval
že v 3. tisočletju pr. n. št., o čemer pričajo najdbe
kamnitega orodja v Malahorni in Brezju. Obsežna
prazgodovinska in antična naselbina je bila pod
Brinjevo goro. V rimskem obdobju sta čez Oplotniško
ozemlje vodili dve cesti. Ob eni je bila na območju
današnjega Čadrama naselbina »Belo mesto«, ki jo
lahko razlagamo kot obcestno postojanko.
Zgodovinski viri kraj prvič omenjajo leta 1182, ko
je štajerski vojvoda Otokar IV. žičkemu samostanu
podaril kmetijo v Oplotnici - mansum unum in
Oplotnitz. Žička kartuzija je v naslednjih letih odkupila
še več zemljišč v okolici Oplotnice, ki so bile pred
tem podrejene Konjiškim. Že v začetku 13. stoletja
je v kraju deloval samostanski urad (Amt Opplotniz).
Oplotnica je postajala pomembno gospodarsko
središče. Graščina, prvotno grajena v 11. stoletju in
dograjena v 17. stoletju, je bila upravno poslopje ter
kašča in klet za shranjevanje pridelkov z dominikalne
posesti in naturalnih dajatev podložnikov. Po žičkem
urbarju iz leta 1564 je v oplotniškem uradu živelo kar
125 podložniških družin v 18-ih naseljih. Gospoščina
Oplotnica je v času 600 let, ko je bila del Žičke
kartuzije, pod seboj imela tudi zreški in ložniški urad.
Leta 1782 je cesar Jožef II. ukinil žički samostan,
posledično je bila njegova posest podržavljena. Pomen
Oplotniškega zemljiškega gospostva je počasi upadal.
Le graščino so ohranili kot upravno središče. Leta
1828 je gospoščino kupila rodbina Windischgrätz, ki je
veljala za eno pomembnejših rodbin na Slovenskem.
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Bili so gospodarsko usmerjeni in tako so v popolnoma
agrarno usmerjen kraj pripeljali industrijo. Graščina
se je začela uporabljati za stanovanja uradnikov. Med
leti 1871 in 1894 je v Oplotnici delovala steklarna.
Windischgrätz je hotel izkoristiti odpadke lesa, ki so
ležali po njegovih gozdovih za kurivo steklarne. Za
spravilo lesa s planine so ob Oplotniščici zgradili vodno
drčo. Gospoščina je imela tudi opekarno, ki je delovala
v Partovcu in je bila sprva v lasti posestnika Josipa
Oberskega. Steklarna je delovala precej uspešno,
izdelke so prodajali do Dunaja na severu in Carigrada
na jugu. Obratovati je prenehala predvsem zaradi
pomanjkanja lesa za kurjavo. V njenem poslopju je
nato delovala tovarna pohištva. V enakem obdobju
je delovala tudi Tovarna lesne volne kneza Huga
Windischgrätza. V 19. stoletju ima svoje začetke tudi
pridobivanje kamna v Cezlaku. V ta namen so zgradili
elektrarno in ozkotirno železnico do Oplotnice.

Oplotnica leta 1932
Med prvo svetovno vojno so se oplotniški fantje borili
na vzhodnem in južnem bojišču, kasneje pa tudi na
Soški fronti. Samo vojno dogajanje v kraju drugih
sprememb ni prineslo. Drugače je bilo v času spopadov
druge svetovne vojne. Oplotnico je zasedel nemški
okupator, ki je v kraju ustanovil orožniško postajo, ki je
v začetku leta 1942 štela 11 orožnikov. Ponemčevanje
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se je pričelo s spremembo krajevnih imen, leta 1941
so Oplotnico preimenovali v Oplotnitz, leta 1943 pa v
Hagau. Precej spopadov med partizani na eni strani in
Nemci na drugi je bilo na območju Oplotnice, največji
pri Pohorskem bataljonu in boj 22. maja, v spomin
na katerega Oplotničani praznujejo občinski praznik.
Takoj po vojni so Windischgratzovo posest zaplenili in
podržavili.

ogroženost gozdov v občini ni, 22 ha gozdov ima veliko
ogroženost, 644 ha je srednje ogroženih, 807 ha, kar
predstavlja več kot polovico gozdov pa ima majhno
požarno ogroženost. Vodne površine pokrivajo 0,25
km² površine občine. URSZR kot edini potencialni
vir poplavne ogroženosti za občino navaja potok
Oplotnica, ki spada v 2. razred ogroženosti (manjša
verjetnost).

Oplotnica je dolgo časa spadala k Občini Slovenska
Bistrica. 19. aprila 1998 pa so se krajani na referenumo
odločili, da se odcepijo in ustanovijo svojo občino.

Občina meji na tri sosede – Slovensko Bistrico,
Slovenske Konjice in Zreče. Požarni okoliš meji na
osem sosednjih društev, to so Kebelj, Tinje, Zgornja
Bistrica, Slovenska Bistrica, Tepanje Slovenske Konjice,
Zreče in Gorenje pri Zrečah.

Požarni okoliš

V času ustanovitve in dolga leta po tem je društvo
skrbelo za požarno varnost na območju, ki precej
presega današnje meje katastrske občine, saj je
zajemalo še ozemlje Krajevne skupnosti Kebelj.
Področje današnje občine Oplotnica se razprostira na
33,15 km² površine. Skupaj obsega 21 naselij, ki ležijo
med 300 m in 937 m nadmorske višine - Božje, Brezje,
Čadram, Dobriška vas, Dobrova, Gorica, Koritno,
Kovaški vrh, Lačna Gora, Malahorna, Markečica,
Okoška Gora, Oplotnica, Pobrež, Prihova, Raskovec,
Straža, Ugovec, Zgornje Grušovje, Zlogona Gora in
Zlogona vas.
PGD Oplotnica je edino in hkrati osrednje društvo
v občini. Na območju operativnega delovanja PGD
Oplotnica živi nekaj več kot 4.100 prebivalcev v
približno 1400 gospodinjstvih. Največjo požarno
ogroženost predstavljajo podjetja Po-les, Overles,
Lesna industrija Sadek, bencinska črpalka, šolski
kompleks...

Požarni okoliš PGD Oplotnica

Gozdovi pokrivajo 14,42 km² površine občine.
Po oceni Zavoda za gozdove zelo velike požarne
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SPREHOD SKOZI ZGODOVINO
OPLOTNIŠKEGA GASILSTVA
»Obstajajo službe, ki služijo denar,
službe, ki nudijo ugled in slavo
in so službe s poslanstvom.«
Miran Korošak
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Korenine gasilstva na
Slovenskem

Druga polovica 19. stoletja je tako v Evropi kot tudi
na Slovenskem postregla z velikimi gospodarskimi,
družbenimi in političnimi spremembami. V tem
plodnem času so se začela organizirati društva. Med
potrebnimi in dobrodošlimi družbenimi organizacijami
je bilo tudi gasilstvo. V slovenskih deželah je bila prva
požarna bramba, predhodnica gasilskih društev,
ustanovljena 18. septembra 1869 v Metliki. Leto za
njimi so bile ustanovljene še brambe v Ljubljani, na
Ptuju in v Laškem. Ideja prostovoljnega gasilstva se je
hitro širila po slovenskih deželah, do leta 1914 je bilo
ustanovljenih že več kot 380 gasilskih društev.
Začetki gasilstva na širšem območju Oplotnice
sovpadajo s časom ustanavljanja prvih društev.
Potreba po društvih je najprej dozorela v mestih in trgih
- Slovenski Bistrici (1872), Slovenskih Konjicah (1873),
Vitanju (1877), Spodnji Polskavi (1887), Poljčanah
(1888), Zgornji Bistrici (1900) in Ločah (1903).

Rojstvo Oplotniških
gasilcev

Zgodovinski viri do 20. stoletja nam poročajo o
posameznih požarih in nekaj naravnih nesrečah na
Oplotniškem. Iz poročila o požaru na župnikovem
hlevu leta 1873 izvemo, da sta bili v Oplotnici v primeru
požara na razpolago dve brizgalni. Ena je bila v lasti
občine, druga pa bogataša Steinacherja, lastnika
zgornjega dela Oplotnice in fužin v Vitanju.
Glede na gospodarski razvoj kraja na prelomu iz 19. v
20. stoletje je možnost nesreče vedno bolj naraščala
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Prva omemba požara na Oplotniškem
ter narekovala varovanje splošnega premoženja in
obrtnih delavnic. Oplotnica je leta 1869 štela 90 hiš
in 514 prebivalcev, leta 1910 116 hiš s 688 prebivalci.
Medtem je občina, h kateri je spadalo 10 naselij, štela
424 hiš in krepko preko 2000 prebivalcev. Oplotnica je
bila središče dela južnega Pohorja. Tukaj so delovale
številne organizacije, med njimi Posojilnica, Hranilnica,
Zadruga… Ustanavljala so se razna društva.
Ideja po ustanovitvi gasilskega društva v Oplotnici
je dozorela med lastniki lesnih delavnic, kjer je bila
velika nevarnost nastanka požara. Med pobudniki se
največkrat omenja ime Franca Jonkeja. Po nekaterih
ugibanjih naj bi društvo ustanovili že prej, če ne bi v
kraju prihajalo do nasprotovanj med domačini in
premožnejšim nemško naklonjenim slojem.
Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica je bilo
ustanovljeno 7. januarja 1912 kot Freiwillige
Feuerwehr in Oplotnitz. Temelje društva so postavili
na sestanku v gostišču Franca Kuneja Pri zlatem
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orlu, današnji Gostilni Pozne.
Za načelnika društva je bil ob
ustanovitvi izvoljen Franc Jonke, za
namestnika pa Konrad Jonke.

neposredni bližini, na gospodarskem poslopju Antona
Golčerja. Domnevali so, da je bil požar podtaknjen,
saj je nastal ravno v času zborovanja. Ustanovni član
Kvas je v spominih omenjal, da so se trenja med
»nemškutarji« in domačini kazala tudi v tem, da
nekateri občani pri tem požaru niso hoteli posoditi
veder za gašenje. Vsekakor pa se je potrdilo, kako
pravilna je bila odločitev o pristopu k organiziranemu
varstvu pred požari.

Kraj ustanovitve - Gostišče Pri zlatem orlu
Ustanovnimi člani so bili: Franc Jonke, Konrad
Jonke, Franc Kvas, Jože Golob, Jože Stopar,
Ferdinand Lipuš, Ignac Lesjak, Simon Perbil in Ivan
Vahter. Nekaj dni kasneje se je desetini pridružil še
Ivan Mavrič.
Na ustanovnem sestanku so bila sprejeta pravila, ki so
določala temeljno podlago za ustanovitev, delovanje
in ureditev društva ter pravice in dolžnosti njegovih
članov. Ustanovitelji so vlogo za ustanovitev požarne
brambe skupaj s statutom, pisanim v nemškem jeziku,
13. januarja vložili pri cesarsko-kraljevem namestništvu
v Gradcu.
Že na dan ustanovnega sestanka so bili fantje na
preizkušnji. Iz zapisov je razbrati, da so si vaščani
ustanovitev požarne brambe zapomnili predvsem
po dogodku, ki se je zgodil tisti večer. Zagorelo je v

Prva omemba ustanovitve požarne brambe
Iz članka objavljenega v Deutsche Wacht z
dne 28. september 1912 je razvidno, da se je
novoustanovljenemu društvu kmalu pridružilo še
nekaj članov, saj se pojavijo nova imena. Funkcije so
prevzeli: Štefan Fijavž – tajnik, Jože Golob – blagajnik,
Anton Strnad - vodja plezalnega odseka, Franc
Petelinšek - namestnik, Jože Kos ml. - vodja brizgalne
in Jože Golob – namestnik vodje brizgalne.
Prvo vodstvo je gasilstvo zlorabljalo s političnimi
ideologijami, zaradi česar je prihajalo do nesoglasij
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in se društvo ni v celoti razvijalo, pogosto je prihajalo
tudi do vodstvenih menjav.

orodjarno, po letu 1920 pa so dogradili leseni stolp za
sušenje cevi.

Začetki društva so bili skromni in težki, saj ni bilo
sredstev za nabavo potrebne opreme in obleke. Gasilci
so se angažirali z organizacijo javnih vaj in veselic, kjer
so zbirali finančna sredstva. Kot je razvidno s prve
ohranjene fotografije gasilske čete so bili že v letu
1913 opremljeni z enotnimi oblekami in čeladami. Z
vztrajnostjo in potrpežljivostjo so kupili tudi prve kose
opreme in orodja, ki pa se je le počasi dopolnjevalo.
Leta 1915 nabavijo ročno brizgalno, s katero so
si močno olajšali delo. Čeprav je bilo gašenje z njo
fizično naporno, saj so morali gasilci sami »goniti
pumpo«. Voz na katerem je bila nameščena brizgalna
so na požarišče vlekli gasilci sami, v oddaljene kraje
pa so vpregli konje. Svojih konj niso imeli, temveč so
bili vnaprej dogovorjeni s kmeti o zagotovitvi konjske
vprege v primeru intervencije. K nakupu ročne
brizgalne je pomagala gostilničarka Kunej, ki je na
splošno veliko pomagala gasilcem. Kmalu zatem je še
eno ročno brizgalno podaril že omenjeni Steinacher.
Črpalka in nekaj metrov cevi so ljudi pritegnili, da so se
pridružili brambovcem.

Prva skupinska fotografija Oplotniških brambovcev

Prvi dom in oprema

Prvi društveni prostori so bili urejeni v leseni šupi (uti),
ki je bila prizidek takratni občini na mestu današnje
Pekarne - kavarne Strnad na naslovu Ulica 22. maja 1.
S pridobitvijo prve ročne brizgalne so jo preuredili v

Položitev temeljnega kamna za OŠ – v ozadju stari
gasilski dom s stolpom

Obdobje Velike vojne
in leta po njej

V obdobju spopadov med 1. svetovno vojno ni
podatkov o delovanju čete. Predvidevamo, da so bili
mladi gasilci mobilizirani v avstro-ogrsko armado in
poslani na fronto, starejši pa so društvo vodili dalje.
Poročilo o gasilski veselici iz leta 1919
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Konec vojne vihre je za Slovence pomenil nov začetek
v novi državi, Kraljevini SHS.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Iz koledarja avstrijskih gasilcev iz leta 1916 in 1919
izvemo, da je Oplotniško društvo spadalo pod
okraj Celje, v katerem je bilo povezanih 19 društev.
Oplotničane je še vedno vodil Franc Jonke, namestnik
pa je bil Konrad Jonke. V letu 1919 je prihajalo do
hitrih menjav načelnikov, po Jonkeju so se izmenjali
Jože Oberski, Vojtek Hren in Franc Petelišek. Tega leta
določijo, da se bo poveljevalo v slovenskem jeziku.
Leto kasneje nam poročilo o rednem občnem zboru v
časniku Domovina pove, da je bil za načelnika potrjen
Franc Petelinšek, za njegovega namestnika pa Anton
Strnad. Poročevalec kritično piše o povezavi vodstva s
Sokoli in s tem povezanimi nesoglasji. Nekateri očitki
letijo tako daleč, da gasilci istega leta niso hoteli gasiti
ob priliki požara na koči Marije Trunkl v Malahorni
zaradi različnih političnih prepričanj. Slednje moramo
seveda jemati z rezervo.

Prvo desetletje in
prehod društva v
slovenske roke

Podatki o praznovanju 10-letnice društva so skopi.
Vemo le, da je 31. julija potekala slovesnost na kateri
se je zbralo več kot 100 gasilcev. Občina je brambi
darovala 2000 kron. Ivan Pavlič je v spominih zapisal,
da je Oplotnica doživela do takrat eno največjih
prireditev, ki je potekala pri Kuneju. Na spominski
fotografiji, ki je nastala ob obletnici je še večina
ustanovnih članov.

V letu 1920 se včlani krajevni zdravnik dr. Gustav
Lautner, ki postane tudi društveni zdravnik. Tega leta
gredo gasilci v Slovenske Konjice pozdraviti regenta
Aleksandra Karadžordževića.
Leta 1921 občni zbor naj nebi bil strankarsko obarvan.
Društvo je dalje vodil Petelinšek, ostale funkcije pa so
prevzeli: namestnik načelnika Franc Kvas, tajnik Ivan
Pavlič, tajnikov namestnik Ferdo Rahle, blagajnik Jože
Stopar, vodja plezalcev Franc Obrul, njegov namestnik
Anton Strnad, vodja brizgalne Maks Leskovar, orodjar
Anton Javornik, odborniki so postali Ignac Lesjak,
Simon Čuk in Anton Flor, namestnika pa Ivan Vahter
in Jože Vivod.
Prav tako leta 1921 je društvo pristopilo k Mariborski
gasilski župi in Jugoslovanski gasilski zvezi (JGZ)
ustanovljeni leta 1919 v Ljubljani. S tem so verjetno
prevzeli tudi gasilski pozdrav »ZDRAVO« in geslo »NA
POMOČ«, ki ga je potrdila nova zveza. Članstvo v JGZ
je iz 2 % gasilskega sklada društvu letno doprineslo
podporo v znesku od 400 do 1000 din.

Članstvo ob 10-letnici
Prva vrsta: Ludvik Stopar st., Franc Leskovar, Jože
Lipuš, Ivan Pavlič, Ivan Mavrič, Franc Obrul, Ivan
Vahter
Druga vrsta: Simon Čuk , Ivan Škofca, Ludvik Stopar
ml., Karl Srebre, Janko Leskovar, Alojz Lipuš, Franc
Kvas, Anton Golčer, Maks Leskovar, Rudolf Perbil
Tretja vrsta: Matija Strnad, Karl Gradišer, Franc
Petelinšek ml.
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Iz leta 1922 so prvi podatki o nakupu tamburic in vajah
gasilske godbe, ki jo je prvi vodil Ivan Mavrič.

je bil izvoljen Ivan Mavrič, za podnačelnika Franc
Obrul, za tajnika Rudolf Perbil in blagajnika Jože
Stopar. Že na naslednjem občnem zboru pride do
novih menjav, načelnik postane Maks Leskovar in
tajnik Franc Leskovar.
Ob 15-letnici delovanja Oplotniški brambovci gostijo
župni sestanek.

Tamburaški zbor je vodil kapelnik Ivan Mavrič
Od leve: Rudolf Perbil, Ivan Mavrič, Karl Gradišer,
Ludvik Stopar ml., nepoznan, Maks Leskovar, Alojz
Lipuš
Sklepamo lahko, da je posledica političnih sprememb
po vojni in utrjevanje nove državne oblasti privedlo
do spremembe v vodstvu društva. Do tedaj »nemško
vodstvo« je leta 1922 prevzel zaveden Slovenec in
ljudski pesnik Ivan Pavlič. V glasilu Jugoslovanske
gasilske zveze Ljubljana Gasilec poročajo, da so imeli
oplotniški gasilci 23. januarja 1923 izredni občni zbor,
kjer je mesto načelnika obdržal Pavlič, podnačelnik je
postal Ivan Lipnik in tajnik Ivan Mavrič. Načelnik gre
tega leta v Zagreb kupit 140 m cevi, za kar se vzame
posojilo, saj ni dovolj denarja v društveni blagajni.
Na občnem zboru leta 1924 je bilo včlanjenih 20
članov. Na opozarjanje na ogenj s trobento so določili
Rudolfa Perbila in Simona Čuka. Vodenje tamburašev
prevzame Rudolf Perbil.
Do menjave vodstva je prišlo v letu 1925. Za načelnika
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Nekaj poročil o
požarih v 20-ih
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Prvi večji požar

Marca 1932 so Oplotničani gasili velik požar v lesnem
skladišču Franca Jonkeja. Več časnikov je poročalo,
da sta zvok zvona in gasilski rog okoli 2. ure ponoči
zbudila prestrašene Oplotničane. Ognjeni zublji so
švigali visoko proti nebu in vsa vas je trepetala za
svoje imetje. Gasilci so v hudem mrazu gasili do 9. ure
zjutraj.

za gasilce je bil 21. avgusta ko so se dopoldan odpravili
k sv. maši, popoldan pa je potekal koncert na vasi,
gasilska vaja, blagoslov brizgalne, proslava in zabava
v Gostilni Varl. S fotografije, ki je nastala v spomin na
20-letnico razberemo, da se društvo že imenuje PGD.
Na fotografiji je tudi oplotniški župan Ivan Jerman in
vaški zdravnik dr. Gustav Lautner.

Časopisni prispevek o velikem požaru pri Jonkeju

Drugo desetletje
in prva motorna
brizgalna

Dvajsetletnico delovanja si je društvo zapomnilo
predvsem po pridobitvi prve motorne brizgalne
znamke Rosenbauer. Črpalka na motorni pogon je
bila zagotovo velika pridobitev, ki je obremenila gasilce
in okrepila požarno varnost vaščanov.
Iz prispevka o svečanosti praznovanja 20-letnice
izvemo, da je društvo leta 1932 vodil Franc Petelinšek,
njegov namestnik je bil Alojz Groleger. Slavnostni dan
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Članstvo ob 20-letnici

Preimenovanje
društva v četo

Leta 1933 je kralj Aleksander podpisal Zakon o
organizaciji gasilstva, po katerem so bila ukinjena
gasilska društva, namesto njih so smele delovati
le gasilske čete. Za območje celotne države je bila
ustanovljena Gasilska zveza Kraljevine Jugoslavije
(Vatrogasni savez Kraljevine Jugoslavije), Slovenska
zveza se je preimenovala v Gasilsko zajednico za
Dravsko Banovino. Zakon je poleg požarne varnosti
predvideval tudi delo na kulturnem, prosvetnem in
zlasti nacionalnem polju v jugoslovanskem smislu. Vrh
tega pa še sodelovanje z vojaškimi in civilnimi oblastni
v pripravah za »obrambo dežele«. Zaradi različnih
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političnih ideologij so takrat iz Oplotniške čete izstopili
trije člani.
23. julija 1933 je na izrednem občnem zboru odstopil
načelnik Maks Leskovar, ki je bil nezadovoljen z
disciplino članov. Na tem zasedanju so izglasovali tudi
razpustitev društva, ki pa je verjetno bila kratkotrajna.

Najstarejši ohranjen
seznam članov

22. septembra 1934 je bilo popisano članstvo čete.
Na seznamu je 27 članov, včlanjene so bile tudi že tri
članice.
V leto 1934 so datirani tudi najstarejši ohranjeni

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Praznovanje
srebrnega jubileja
in sumljiv požar

25 let obstoja so gasilci obeležili v nedeljo,
1. avgusta. Zanimiva je nabiralna pola iz katere
razberemo, da so jim vaščani za ta dogodek spekli
najmanj 8 potic, 10 tort in ostalo pecivo. Prvič se kot
predsednik podpisuje Ivan Jerman. V istem obdobju
poveljuje Maks Leskovar, za ki je bil s strani Gasilske
zajednice Dravske banovine leta 1940 odlikovan s
srebrnim križcem za požrtvovalnost.

Prvi seznam članstva iz leta 1934
društveni blagajniški zapiski. Tako izvemo, da so pri
Tiskarni Merkur v Ljubljani naročili izvod novega
zakona. Razberemo tudi, da je društvo štelo 27
članov in je skozi leto priredilo več družabnih srečanj,
med drugim maškarade, tombolo, vinsko trgatev in
silvestrovanje. Vsi dogodki so bili uradno prijavljeni in
so zanje državi plačali takso. Z družabnimi dogodki je
društvo nekaj zaslužilo in si s tem kupovalo opremo.
Zanimivo je tudi, da so dekleta za veselice pripravila
šopke rož, »pušeljce«, ki so jih ljudje ob vhodu kupovali.
Oktobra tega leta so se gasilci udeležili množičnega
pogreba kralja Aleksandra I. Karadžordževića. V
Beograd sta peljala člana Franc Kvas in Jože Leskovar.
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Svetovna morija
zaustavila delovanje
društva

V letu 1940 društvu predseduje Franc Skarlovnik
in poveljuje Maks Leskovar. Tajniške naloge opravlja
Rafael Leskovar. Društvo je štelo 33 aktivnih in 38
podpornih članov.
Gasilci so čutili vojno nevarnost, zavedni člani so
društvene zapisnike skrili pri Rafaelu Leskovarju.
Oblikovali so gasilski naraščaj 12-ih fantov mlajših
od 18 let in 12-ih starejših od 60 let, ki bi društvo
vodili v primeru vojne. Vendar se ta formacija zaradi
neresnosti ni obnesla. Zadnji zapisnik društva je z
datumom 15. januarja 1941.

Praznovanje 25-letnice se je zaključilo z neljubim
dogodkom, požarom pri županu Brglezu.
Iz blagajniških zapisov je razvidno, da je društvo leta
1937 za 530 din prodalo mali voz članu Celcerju, od
Brgleza pa so za 1.050 din kupili novi gasilki voz.
V letu 1938 so prvič zabeleženi stroški za izobraževanje,
Franc Celcer je v Celju obiskoval strojniški tečaj.
Delo v društvu je bilo prostovoljno, blagajniški zapisi
pa nam dajo tudi zanimiv podatek, da so nekateri člani
enkrat letno prejeli manjše plačilo za čiščenje opreme
oziroma raznašanje vabil.

Druga svetovna vojna je spomladi leta 1941 zajela
Jugoslavijo. Območje Oplotnice je prišlo pod roke
nemškega okupatorja. Slednji je razpustil vsa
slovenska društva, tudi gasilska niso bila izjema.
15. novembra 1941 je bil pod zaporedno št. 1131 in
registrsko št. 1545 izdan ukinitveni spis Prostovoljnega
krajevnega gasilskega društva Oplotnica (Freiwillige
Ortsfeuerwehr in Oplotnitz). Pred tem so popisali
društvo, tako izvemo, da je bilo na dan 1. aprila
včlanjenih 29 članov, predsedniško funkcijo je opravljal
Franc Skarlovnik, tajniške naloge Rafael Leskovar in
blagajniške naloge Anton Strnad. Pregledana so bila
tudi sredstva, v društveni blagajni je bilo 2.948,50 din,
na banki pa še dodatnih 368,20 din. S tem, da so imeli
pri Adiju Pozneju naloženih 12.000 din in mu bili za
nafto dolžni 545,50 din. Društvo je imelo v neposredni
bližini zemljišče za nov gasilski dom, natančnost tega
podatka so nato preverili v zemljiški knjigi in katastru.
Z odlokom o ukinitvi oplotniškega gasilskega društva
so ugotovljeno premoženje predali v upravljanje

26

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

oplotniški občini pod pogojem, da ga nameni izključno
za gašenje požarov. Kakršnih koli podatkov in dokazov
o delovanju društva med letoma 1941 in 1945 ni.
Vojna je terjala svoj davek, društvo je izgubilo pet
članov – Alojza Grolegerja, Alojza Lipuša, Ivana Čokla,
Jožeta Oberskega in Nandeta Lipuša.

imena. Načelnik je postal Adi Pozne, njegov
namestnik Matija Strnad, tajnik Alojz Padežnik, strojnik
Jože Kežmah, orodjar Alojz Vodopivec, blagajnik Franc
Skarlovnik, odborniki: Viktor Celcer, Jože Leskovar, Ivan
Lampreht in Jože Sentočnik. Nadzorni odbor je deloval
v sestavi Alojz Vodopivec, Ludvik Stopar in Ludvik
Brglez.

Nov povojni zagon
društva

Konec druge svetovne vojne je maja 1945 iz mirovanja
prebudil tudi oplotniške gasilce. Zbrali so se preživeli
člani, pregledali zapuščino in polni zanosa začeli
oživljati društveno dejavnost.
Konec junija so sklicali prve vaje, 11. julija 1945 pa se
je vršil ustanovni povojni občni zbor. Potekal je na
istem mestu kot pred 33 leti, le da se je ime gostile
spremenilo v Gostilno Pozne. Navzočih je bilo 17 starih
(eden se je opravičil) in 5 novih članov. Zbor je sklical
Adi Pozne po naročilu Okrajnega odbora OF. Opisal
je težavno delo čete za časa okupacije in škodo, ki so
jo povzročili Nemci.
Gasilcem je po inventarju z dne 31. 5. 1945 na voljo
ostala motorna brizgalna s sesalnimi cevmi, ročna
brizgalna s sesalnimi cevmi, voz za cevi na dveh kolesih,
več metrov cevi in nekaj manjše opreme. Ohranilo se
je tudi sedem tamburaških instrumentov. Za uspešno
delo bi nujno potrebovali: 8 komadov spojk, 25
kompletov delovnih oblek brez čelad, usnje za pasove
pri čeladah, voz za prevažanje brizgalne in gasilcev, 50
l bencina, 5 kg motornega olja, 2 kg tovorne masti, 2
vrvi dolžine 10 m, 1 vrv za sesalne cevi, 1 trobilo.

Spisek vojne škode

Ponovni preporod je zahteval volitve novega vodstva,
med izvoljenimi se pojavijo večinoma sama nova
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Prizadevnost za obnovitev društva in nabavo nove
opreme se je pokazala že v prvem letu delovanja. Že
v letu 1945 so ponovno organizirali Vinsko trgatev, s
katero so zaslužili 6.650 din. Sredstva so pridobivali
tudi s pogozdovanjem in drugimi delovnimi akcijami. V
letu 1946 so na Oplotniškem kopališču izvedli okrajno
plavalno tekmovanje, ki se je nadaljevalo z veselico na
vrtu Gostilne Pozne.
12. septembra 1948 je bil imenovano novo vodstvo.
Izvoljeni so bili: predsednik Jože Sentočnik,
podpredsednik Matija Strnad, tajnik Alojz Sevšek,
blagajnik Franc Skarlovnik, orodjar Alojz Vodopivec,
poveljnik Adi Pozne, podpoveljnik Anton Lipuš,
poveljnik starejših članov Ivan Lampreht, poveljnik
mlajših članov Viktor Celcer, namestnik prvega
poveljnika Jože Škof, namestnik drugega poveljnika
Ivan Jelenko. Upravni odbor so prvič dopolnili s
sanitetnim in prosvetnim odsekom, vodja prvega je
postal Rudolf Ostruh, vodja drugega pa Jože Leskovar
(Hosnpihl). Nadzorni odbor so zastopali: predsednik
Avgust Strašek, podpredsednik Jože Sitar, odbornik
Jože Leskovar (Matjaž), Ivan Črešnar in Anton Kočnik.
Operativno poročilo požara iz leta 1945

Živahno društveno
delovanje

Po končani vojni je število članov močno naraščalo,
prihajali so aktivni in podporni člani. Udeleževali so
se tečajev za izprašane gasilce, se šolali za gasilske
častnike, ustanavljali nove desetine in se udeleževali
skupnih vaj z gasilci iz Slovenskih Konjic, Zbelovega,
Tepanja, Loč, Draže vasi… Prva sta podčastniško šolo
v Medvodah dokončala Jože Leskovar in Ivan Strnad.
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Jože Sentočnik

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

V letu 1949 dobijo 25 m blaga iz katerega sešijejo
11 oblek za najbolj aktivne člane. Od prodanega
voza Hosenpihlu zaslužijo 1500 din, ki jih namenijo
za izdelavo omarice za prvo pomoč ter omare za
arhiv in opremo. Na rednih volitvah v tem letu sta
se zamenjali dve funkciji, tajništvo prevzame Henrik
Justinek, vodenje sanitetnega odseka pa Franc
Kangler. Podporna članarina je znašala 100 din, aktivni
člani pa so je bili opravičeni. Leta 1950 so pomagali pri
postavitvi spomenika NOB v parku.
To obdobje zaznamujejo tudi številni požari, ki so
nastali zaradi neodpravjenih posledic vojne oziroma
maščevalnih požigov. V letu 1950 so celo organizirali
nočne straže z dvema članoma. Požare so v tem
obdobju naznanjali z zvonenjem v vaški kapelici,
slišnost je bila dobrih 800 m.

Operativna enota leta 1948
Spredaj: Anton Crnič, nepoznan
Sredina: Jože Sevšek, Bernard Kunej
Zadaj: Vlado Jevšenak, Jože Leskovar, Avgust
Videčnik, Ivan Rahle, Ludvik Brglez, Franc Sušec

Nova organiziranost
gasilstva

Povojna obnova države je terjala spremembe tudi v
organiziranosti gasilstva. Nov Zakon o prostovoljnih
gasilskih društvih je bil sprejet 19. maja 1948. Zakon
je določal, da se iz gasilskih čet razvijejo Prostovoljna
gasilska društva, ki se povezujejo v Okrajno gasilsko
zvezo, te pa v Gasilsko zvezo Ljudske republike
Slovenije s sedežem v glavnem mestu Ljubljani.
Oplotniško društvo je bilo vključeno v Območno
gasilsko zvezo Poljčane, sektor Slovenske Konjice.
V zvezi so bila združena nekatera društva današnjih
GZ Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Šmarje pri
Jelšah.
Primer mesečnega poročila o delu v društvu

Vsled okupatorjeve ukinitve društva so morali gasilci
oddati novo vlogo ustanovitve društva. Območna
gasilska zveza Poljčane je 5. oktobra 1948 izdala ugodno
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rešitev prijave ustanovitve in dovoljenje delovanja PGD
Oplotnica na področju Krajevnega ljudskega odbora
Oplotnica in Čadram. Leto kasneje je bila ustanovljena
Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije (GZ LRS).
Na ustanovni skupščini, 2. oktobra, v Unionski dvorani
je bil med 836 delegati tudi Oplotniški predsednik Jože
Sentočnik.

Formiranje ženske
ekipe

V letu 1950 je GZS LRS sprejela sklep, da morajo
društva ustanoviti ženske oddelke, ki jih vodi njihova
sotovarišica. Vodenje prve ženske ekipe v društvu
je prevzela Minka Drnovšek (Sevšek), štela pa je 15
članic. Leto po tem sta jo prevzeli Erika Leskovar in
Rozika Kričaj. Aktivnost in številčnost je precej nihala,
saj je prihajalo do pogostih kadrovskih menjav vsled
porok, selitev in materinskih vlog.

Ključ do uspešnega
delovanja sta red in
disciplina

V arhivskem gradivu večkrat zasledimo zanimive
primere, ki so jih uporabljali zoper nediscipliniranost
članov. Leta 1946 so sprejeli sklep, da je neudeležba
na gasilskih vajah kaznovana s plačilom 30 din. Če je
član manjkal trikrat so razpravljali o njegovi izključitvi.
Vinjenosti v času opravljanja gasilske službe je prinesla
prepoved nošenja uniforme. Zabeležen je še primer
izključitve člana zaradi tatvine kolesa. Na prošnjo Nižje
gimnazije Oplotnica pa so mladincu zaradi slabih ocen
prepovedali udeležbo na vajah.
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Kulturno
udejstvovanje

Po vojni je ponovno zaživelo tudi družabno in kulturno
življenje. Po vasi so znova zadoneli zvoki tamburic,
nekateri starejši so odnehali, pridružili pa so se mladi.
Vodenje so prevzeli Matija Strnad, Ivan Lipuš in Anton
Lipuš. V letu 1950 vadijo tudi pevci pod vodstvom
Jožeta Leskovarja (Hosenpihla) in Alojza Sevška.
Zasnovana je bila tudi dramska sekcija, ki je uprizorila
številne igre: Preprosti ljudje, Zanikrna trojica, Poročil
se bom s svojo ženo in mnogih drugih. Vsi člani so hkrati
sodelovali v KUD-u, s katerim pa je občasno prihajalo
do nesoglasij in raznih trenj. Dramska skupina je s
svojimi predstavami gostovala tudi po sosednjih vaseh
in dlje (Loče, Laporje, Poljčane). Zbrana sredstva od
igranja gledaliških iger so bila koristno uporabljena
za ureditev doma ter nabavo potrebnega orodja in
opreme.
Gasilci so tudi tradicionalno postavljali majsko drevo,
organizirali baklade, Vinsko trgatev in veselice na vrtu
Gostilne Pozne.

Vrtna veselica pri Pozneju
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Ustanovitev desetine
v Cezlaku

Leta 1951 je bila v kamnolomu Cezlak ustanovljena
industrijska gasilska enota pri Granitni industriji.
Vadbo članov je prevzel Vili Gorjup, ki je bil tam
zaposlen.
Tega leta je prišlo do požara v njihovih garažah, gasilci
so prejeli pismeno zahvalo, saj je bilo obvarovanih
mnogo materialnih dobrin.

Obisk republiškega
zastopnika

GZ LRS je v počastitev 10-letnice Jugoslovanske armade
leta 1951 razpisala 6 mesečno tekmovanje. Oplotniški
gasilci so se zelo izkazali. V obrazložitvi so zapisali,
da so v pol leta izvedli 15 redovnih vaj izvenarmijske
vzgoje, 17 suhih vaj, 20 mokrih vaj in 2 vaji s PAZ-om.
Poslušali so 37 strokovnih in 10 političnih predavanj.
Organizirali so še zabavne in kulturne prireditve.
Skupaj so opravili 3.871 prostovoljnih ur. Posebej so še
izpostavili in pohvalili žensko ekipo.
23. decembra so sprejeli zastopnika GZ LRS, ki je
prinesel nagrado – čevlje za eno desetino. Slovesnosti
se je udeležila delegacija OGZ Poljčane in predstavniki
družbenih organizacij v kraju. Prisotno je bilo tudi vso
članstvo društva. Čevlje so kasneje prodali članom in
zanje kupili paradne obleke.

Godba Granitne industrije je popestrila večino
gasilskih prireditev
Granitna industrija Oplotnica
Granitna industrija Oplotnica je po drugi svetovni
vojni postala upraviteljica kamnoloma granodiorita
v Cezlaku. In prav v teh letih je kamnolom najbolj
cvetel, v njem je bilo zaposlenih 550 delavcev,
kar je predstavljalo največji obrat daleč na okoli.
Izdelovali so predvsem kocke za tlakovanje cest,
spomenike in poslovne stavbe po celotni Jugoslaviji
in tudi zunaj meja. Leta 1946 so zgradili delavsko
naselje, imenovano Kolonija. Na višku delovanja so
imeli svojo godbo na pihala in gasilsko desetino.

Praznovanje
40-letnice delovanja

Avgusta 1952 je društvo praznovalo 40 let obstoja. Ob
tej priložnosti so vaščanom pokazali kako se rokujejo
z orodjem in izvedli vajo s sekiricami. Dogodek
so obeležili še s proslavo in druženjem. Slovenski
poročevalec je zapisal, da so jubilanti v štirih desetletjih
delovanja posredovali na 482 požarih in rešili približno
560 milijonov din ljudskega premoženja. Društvo je
takrat štelo 107 aktivnih in podpornih članov.
Dne 15. in 17. avgusta 1952 je bil v Ljubljani prvi gasilski
festival, na katerem je sodelovalo okrog 18.000 članov
gasilske organizacije. Oplotničani so sodelovali pri vaji
s sekiricami in v paradi.
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Tega leta je administracijo začasno prevzel Anton
Golčer, saj se je moral Justinek udeležiti orožnih vaj.
V letu 1952 je prišlo tudi do likvidacije OGZ Poljčane,
nekaj časa ni bilo jasno ali bo društvo po novem
spadalo k Celju ali Mariboru. Nazadnje so prestopili k
OGZ Maribor - okolica.

Iskanje lokacije za
nov gasilski dom

Prostorska stiska oplotniških gasilcev je bila zelo velika.
V takratnem orodišču ni bilo prostora za vso opremo,
prav tako ni bilo sobe, kjer bi lahko sestankovali. Seje,
sestanke, izobraževanja in druženja so večinoma
izvajali pri Pozneju. Že pred vojno so se dogovarjali za
graditev zadružnega doma. Osnovan je bil gradbeni
odbor, ki mu je predsedoval Franc Celcer, gradbeno
blagajno pa je vodil Franc Skarlovnik. Iz blagajniških
zapisov iz leta 1938 je ugotovljeno, da so za namen
doma nabavili apno in pesek ter plačali arhitekta
Ignaca Savška. Vojna je prekrižala načrte in začasno
ugasnila sanje o lastnem domu.

Načrt novega gasilskega doma iz leta 1938
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Pogovori so zopet stekli v letu 1950, vendar so jim mesto
pri zadružnem domu odpovedali. Kasneje naj bi dobili
dodeljeno spodnjo polovica parka pri Obrskih, vendar
je bil sklep s strani okraja odklonjen z utemeljitvijo,
da se zelenih površin ne zazidava. Nakar društvo na
predlog Štefana Juraka zaprosi delavski svet Lip-a
Slovenske Konjice, da odstopi prostor na »ganku«,
lokaciji kjer dom stoji danes. Korak bližje domu so bili
27. oktobra 1954 ko je bila sprejeta odločba, da se od
zemljišča Splošnega ljudskega premoženja v upravi
Lesno industrijskega podjetja Slovenske Konjice
odpiše parcela za izgradnjo gasilskega doma PGD
Oplotnica v skupni izmeri 900 m².

Gradnja gasilskega
doma

Leta 1952 se je začela rušiti šola v Čadramu. Gasilci so
sklenili pogodbo za razdiranje zgradbe z namenom,
da bodo opeko uporabili za gradnjo predvidenega
doma. Delovne akcije so potekale ob nedeljah, veselje
ob tem so opisali: »Lepi so bili dnevi nedelske popoldne
ko smo kod velika družina podajali opeko iz roke v roko,
a še živahnejši so pa bili večeri ko smo to opeko čistili in
jo zlagali…« V zapisnikih sej in sestankov sicer beremo
tudi o negodovanju glede udeležb pri teh akcijah,
saj so se jih udeleževali samo eni člani. Kasneje so
sprejeli sklep, da mora vsak član opraviti najmanj 100
ur prostovoljnega dela pri gradnji doma. Ustanovljen
je bil tudi gradbeni odbor v sestavi Jože Žigart, Štefan
Jurak in Edi Sušec.
Na prireditvi v sklopu predaje prvega gasilskega
vozila, 14. avgusta 1955, so položili temeljni kamen za
gradnjo.
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Pri delovnih akcijah, kopanju temeljev, prevozih lesa
in gramoza, gašenju apna, zidarskih in tesarskih
delih, pokrivanju strehe so sodelovali vsi prebivalci
Oplotnice. Za največja dela so najeli delavce. Z gradnjo
je bilo povezano intenzivno zbiranje denarja. Gasilci so
šli z nabiralnimi polami po vaseh in zbirali predvsem
hlodovino. Les so donirali kmetje po celem Pohorju,
veliko je daroval tudi Gozdni obrat Maribor.
V času gradnje umre predsednik Jože Sentočnik,
njegovo mesto prevzame Edi Sušec.

so kupili Tatro. Ustanovni član Kvas se je teh časov
spominjal takole: »Želeli smo si tudi avto, podirati smo
začeli les, ga žagali in prodali. Kupili smo Tatro, ki je bila
ponos Oplotnice.«
Člani so vozilo sami preuredili v odprt orodni voz.
Največ zaslug pri tem sta imela Leopold Jelenko in Oto
Fijavž. Dela so trajala več let, avto je bil dan v uporabo
šele leta 1955. Botri prvega vozila so bili Štefan Jurak,
Franjo Božič in Miha Gril. V času nastajanja vozila
so izvedli še povečavo orodjarne, da so lahko vozilo
garažirali.

Ustanovitev Občinske
gasilske zveze
Slovenska Bistrica

Junija 1955 je ljudska skupščina LRS sprejela Zakon
Junija 1955 je ljudska skupščina LRS sprejela Zakon
o območjih občin in okrajev, kateremu se je morala
prilagoditi tudi organiziranost gasilstva. Že istega
leta so se začele organizirati Občinske gasilske zveze.
Oplotničani so pristopili h Gasilski zvezi Slovenska
Bistrica. Ustanovnega občnega zbora so se udeležili
Adi Pozne, Jože Sentočnik, Franc Skarlovnik, Ivan
Jelenko ml. in Henrik Justinek.

Prvo gasilsko vozilo

Gasilci ob prvem vozilu
Iz leta 1953 je hranjeno potrdilo o plačilu karoserije
za odprt avto, ki bi ga naj kupili od PGD Pragersko.
Slednje se v zapiskih kasneje ne omenja.

Problem hitrega prevoza gasilcev in opreme do
pogorišča je bil pri gasilcih vedno bolj prisoten, še
posebej v primeru požara v odmaknjenih vaseh. O
nakupu že izdelanega gasilskega vozila seveda ni
bilo govora. Zapiski iz leta 1951 omenjajo prodajo
poltovornega avtomobila Fiat, za katerega ne vemo
kdaj je prišel v društvo, niti se ne omenja, da bi bil kdaj
v uporabi. Zamenjali so ga z večjim vozilom, v Žalcu
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Ustanovitev gasilske
enote na Lip-u

Pogosti požari v podjetju Lip so privedli do ideje o
ustanovitvi gasilske enote v samem obratu. Kar pa ni
bilo težko uresničiti, saj je bila večina gasilcev zaposlena
prav tam. Osnovni cilj desetine je bil čimbolj približati
gasilsko opremo delavcem in skrajšati čas potreben
za prihod na požarišče. 16. januarja 1958 je bil sklican
ustanovni zbor gasilske enote. Za operativnega vodjo
je bil izbran Leopold Jelenko.

Selitev v nov gasilski
dom in razvitje
prvega prapora

Želja po selitvi v nov, lasten, gasilski dom je bila tako
močna, da so se vselili še v ne dokončanega. Slovesna
selitev in odprtje novega doma je potekalo 17. avgusta
1958. Sprevod iz starega orodišča v nove prostore je
na čelu spremljala godba Granitne industrije.

Člani gasilske enote na LIP-u ob
prejemu motorne črpalke
Lesno industrijsko podjetje Lip
Obrat Lesno industrijsko podjetje Lip Slovenske
Konjice v Oplotnici je začel delovati v letu 1953.
Pohorski ljudje so imeli žagarstvo in delo z lesom
v krvi. Razcvet je obrat doživel po selitvi v nove
proizvodne prostore leta 1972. Izdelovali so
stavbno pohištvo, okna, balkonska vrata in rolete.
Zaposlenih je bilo več kot 180 ljudi. Lip je bil glavni
nosilec gospodarskega in družbenega razvoja v
Oplotnici.
Vabilo na otvoritev novega gasilskega doma
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Parada ob selitvi iz starega v nov dom

Novozgrajeni gasilski dom

Župan Bera slavnostno odklene nov dom

Pozdrav praporjev

Ob tej priliki so razvili še prvi društven prapor, ki ga je izvezlo podjetje Ercigoj iz Ljubljane. Ljudje so delo gasilcev
zares cenili kar se je izkazalo pri velikodušnem darovanju za spominski trak oziroma žebljiček. Za trakove (6500 din)
so prispevali: Kmetijska zadruga Kebelj, Trgovsko podjetje Pohorje Oplotnica, Granitna industrija Oplotnica, LIP
Slovenske Konjice-Oplotnica, Kmetijska zadruga Oplotnica, Gozdna uprava Oplotnica, Adi Pozne, OGZ Slovenska
Bistrica in OLO Slovenska Bistrica. Za zlati žebljiček je kar 83 posameznikov in organizacij darovalo v višini 1000 din,
za srebrni žebljiček v višini 500 din je doniralo 71 ljudi.
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Prometna nesreča
med operativnimi
vajami

15. marca 1959 se je na vajah, ki so jih namenili
pregledu požarnega okoliša Brezje zgodila nesreča.
Med vožnjo so popustile zavore na gasilskem vozu in
vozilo je zapeljalo v jarek. Franc Leskovar In Maks Glaser
sta padla iz voza in se pri tem poškodovala, prvi je bil
pet dni v oskrbi v mariborski bolnišnici. Za popravilo
voza so plačali 57.640 din, s tem da so delo opravili
sami (več kot 300 ur). Državni zavarovalni zavod je za
nastalo škodo izplačal 35.940 din odškodnine.
Dogodek je v verzih opisal takratni vaški kronist Jakob
Langerholc.

Posodabljanje
opreme – nova
motorna brizgalna in
zaprto vozilo

Nov gasilski dom je gasilcem dal novega zagona. Še
leta 1959 so kupili manjšo motorno brizgalno Savico,
ki je služila predvsem za usposabljanje mladega
kadra. Društvo je iz svoje blagajne prispevalo 16.000
din, 300.000 din pa je kril gasilski sklad. Po nezgodi
je rastla tudi želja po zaprtem vozilu. 9. septembra je
bila podpisana primopredaja gasilskega orodnega
vozila znamke ZIS, ki ga je društvo po posredovanju
in plačilu OGZ Maribor dobilo od Tovarne lesovine in
lepenke Ceršak.

»Gasilski avto Oplotnica
proti vasi Brezje leti,
tam za volanom pa Rutnik Jože sedi.
Prav korajžno on šofira
in gasilcem tako diktira:
»Le brez skrbi vi bodite
in na mene se zanesite,
saj za volan močno držim,
da veste, prav nič ne zgrešim.«
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Dom dobiva končno
podobo

Program dokončanja gradnje je bil zasnovan tako, da
bi bil dom končan ob praznovanju 50-letnice. Zaradi
pomankanja finančnih sredstev so se aktivnosti nekaj
časa po selitvi umirile. V letu 1959 je bil izveden tehnični
pregled doma, vendar uporabnega dovoljenja niso
dobili. Dogovorjeno je bilo, da bo urejanja stanovanja
finančno podprla Gozdna uprava Oplotnica z obvezo,
da se v stanovanje naseli njihov šofer Ivan Petrič.
Leta 1960 je Maks Skarlovnik izvedel akcijo posaditve
dreves pred novim domom. Nadaljevalo pa se je z
gradnjo stolpa, kanalizacije, sanitarij, razsvetljave in
ureditvijo fasade.
Spremembe v vodstvu so nastopile leta 1961, ko je
zaradi službenih obveznosti odstopil predsednik Edi
Sušec. Zamenjal ga je dotedanji poveljnik Adi Pozne,
poveljevanje pa je prevzel Avgust Videčnik.

Delo s podmladkom

Mladinski odsek je začel delovati leta 1951 in je
ob ustanovitvi vključeval večinoma fante. Poleg
izobraževanj in vaj, so bili mladi kulturno aktivni. V
prvih letih članstva so imeli svoj tamburaški zbor in
dramsko sekcijo. Dejavnosti z mladimi so med gradnjo
doma zamrle in po selitvi v nov dom ponovno oživele.
V letu 1962 so se pionirji prvič udeležili taborjenja pri
Treh kraljih, kar je kasneje postalo stalnica. Uspešno
so sodelovali s šolo, kjer so šolarji v tednu požarne
varnosti pisali spise na temo gasilstva. Najboljše tri
je društvo vsako leto povabilo na občni zbor in jih
nagradilo. Mladi gasilci so se udeleževali tudi tekmovanj
v smučanju in šahu. Občasno so organizirali izlete, kjer
so si ogledali poklicne gasilske enote. Med prvimi so v
društvu z mladimi delali Franci Pozne, Maks Gričnik,
Jože Rutnik, Vili Skarlovnik in Maks Polanec.

Pranje cevi na Poznejevi verandi
Taborjenje gasilske mladine na Treh Kraljih
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Ekipa pionirjev

Veteranska ekipa ob 50-letnici društva

Ob 50-letnici na stolp
namontirana sirena

Ob 50-letnici je društvo štelo 73 članov. Območnemu
ljudskemu odboru so poročali, da je od tega 30
delavcev, 20 kmetov, 4 šoferji, 7 obrtnikov, 2 osebi
z višjo izobrazbo in 10 drugih. Zaradi dela v zvezi z
gradnjo je operativno delo nekoliko zamrlo, razlog pa
je bilo tudi pomanjkanje sodobne tehnične opreme.
Pol stoletja gasilstva v Oplotnici zaznamuje dokončana
gradnja gasilskega doma. Istega leta je bila na stolp
namontirana sirena, ki je nadomestila dotedanjo
sireno, ki je bila montirana na stavbi v središču kraja.
Pokroviteljstvo ob 50-letnici je prevzel Lip Slovenska
Konjice. Izvedene so bile vaje s sosednjimi društvi
in slavnostna seja, kjer so dopolnili prapor. Gasilsko
parado pa je skalilo močno deževje.

Prikazna vaja na objekt Gostilne Kos
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Prav tako leta 1962 od podjetja Impol prevzamejo
neizpraven 24 sedežni avtobus TAM Pionir, ki ga
popravijo in prepleskajo ter prodajo. Zanj so zaslužili
450.000 din.

Krst Perkinsa je bil 18. julija, botrovanje je prevzela
Zavarovalnica Maribor. Tega leta se v dom preseli nov
gospodar, Maks Gričnik.

Težave z vozilom in
nakup Perkinsa

Iz začetka 60-ih let je v zapisnikih veliko pritožb glede
prevoza in prošenj za novo vozilo. V garaži so imeli
dva vozila, ko se je oglasila sirena pa je bila prva skrb
najti avtomobil, da so lahko hiteli na pomoč. ZIS-a že
1962 niso mogli registrirati zaradi manjkajočih zavor,
poleg tega je bil velik porabnik goriva. V primeru
požara so tako morali najprej poiskati avto, nato vanj
zložiti še vso opremo in se s tem zamudili. V nočnem
času je bilo dogovorjeno, da vozilo posodi Gozdno
gospodarstvo Maribor. Pri njem je bila ovira, da je bil
odprt in zato vožnja z njim nevarna, prav tako so bile
tegoba neugodne vremenske razmere in nenazadnje
zdravje članov, saj so se večkrat mokri vračali domov
na prepihu. Tudi z vidika prevoza ponesrečencev do
zdravniške pomoči je bil neprimeren. V času ko niso
imeli izpravnega vozila se tudi niso mogli udeleževati
tekmovanj. Tatro so prodali leta 1963.
V letu 1966 je stekla pospešena akcija zbiranja lesa
za novo vozilo, milijon din je bilo dodeljenih s strani
gasilskega sklada. Podjetju za impregniranje lesa Hoče
je bil prodan motor ZIS-a.

Taktična skica je bila del požarnega poročila – Požar
na mizarskem obratu Lip, kjer je sodelovalo 7
gasilskih društev

Leta 1966 gasijo velik požar na zadružnem hlevu. V
poročilu je zapisano, da so gasili eno noč in pol dneva.
Na intervenciji je sodelovalo 32 članov domačega
društva in 8 drugih društev.
Maja 1967 je bilo prevzeto vozilo TAM 2000, ki so
ga dali v nadaljnjo predelavo Karoseristu v Maribor.
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100 let gasilske
organizacije na
Slovenskem in
nakup nove motorne
brizgalne

Društveno dejavnost v letu 1969 zaznamujeta dva
dogodka – obeleževanje stoletnice organiziranega
gasilstva na Slovenskem in krst nove motorne
brizgalne. Slavja ob 100-letnici organiziranega
gasilstva na Slovenskem so potekala po vsej državi.
Pionirji so se udeležili prireditve v Laškem, članice so
sodelovale na Ptuju in člani v Metliki. 10. avgusta so
krstili novo motorno brizgalno Rosenbauer R55.

Razvitje pionirskega
prapora

Oplotnica je v letu 1970 prevzela organizacijo
pionirskega dneva mladine OGZ Slovenska Bistrica.
Svečanosti se je udeležilo 200 uniformiranih mladincev
in pionirjev ter 80 uniformiranih članov. Ob tej
priložnosti so domači pionirji razvili svoj prvi prapor.
Tega leta se udeležijo tudi srečanja slovensko-hrvaške
mladine v Zabuku in letovanja na morju.
V letu 1970 poveljniške naloge prevzame Vili
Skarlovnik.
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Razvitje prvega mladinskega prapora

Oživitev ženske
desetine

V 60-ih je ponovno zacvetelo delo z ženskami. Članice
so začele z resnim delom, predavanji, vajami in prvič
tudi tekmovanji. Vodenje je prevzela Tinka Skarlovnik,
kasneje pa Zinka Gregorc. V letu 1974 so se udeležile
republiškega tekmovanja v Velenju, kjer so dosegle
odlično 3. mesto. Sodelovale so tudi na prikaznih vajah
in pomagale pri organizaciji družabnih dogodkih.
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60-letnica

Ob 60–letnici delovanja je bilo v društvo včlanjenih
81 članov. Osrednja slovesnost je potekala 22. in
23. avgusta 1972. Pokroviteljstvo nad prireditvami
je prevzel LIP. V soboto je bila izvedena proslava in
baklada po vasi, nedeljska parada pa je bila zaradi
dežja odpovedana.
Leta 1972 se včlanijo v gasilski muzej v Metliki, kamor
pošljejo nekaj literature o društvu.
Tekmovalna enota članic
Spredaj: Justika Škrinjar, Jožica Sitar
Sredina: Zdenka Ramšak, Jožica Juhart
Zadaj: Alojzija Leskovar, Milena Leskovar,
Jožica Obrul, Zlatka Ramšak, Zinka
Gregorc

Oplotnica med najuspešnejšimi

Članice med prikazno vajo

Nastop članic na prireditvi ob 60-letnici
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Članstvo ob 60-letnici društva

Prevzem prve
avtocisterne

Oddaljenost krajev Oplotniškega požarnega rajona
in pomankanje vodnih bazenov sta izražala potrebo
po avtocisterni. Želja po vozilu z vodo je bila uslišana
leta 1973. S pomočjo krajevnih organizacij in Sklada za
požarno varnost Občine Slovenska Bistrica so od PGD
Slovenska Bistrica kupili TAM 4500.
Istega leta je gasilski dom dobil telefonsko povezavo,
dosegljivi so bili na številko 82323.

42

Gasilski dom z voziloma TAM 2000 in TAM 4500
Društvo leta 1974 obišče poveljnik GZS Milan
Vrhovec. Leto 1975 pa je ostalo zapisano v spominu
Adiju Pozneju in Henriku Justineku, ki sta obiskala
mednarodno gasilsko razstavo v Londonu.
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Uspehi pionirskih
ekip na zveznih
in republiških
tekmovanjih

Dobro delo z mladimi se je kazalo z osvajanjem številnih
pokalov. Gasilski podmladek je na tekmovalnem
področju prvi uspeh na republiški ravni dosegel leta
1971, ko so pionirji B v Novi Gorici osvojili 3. mesto ter
se s te uvrstili na zvezno tekmovanje. V Kraljevu so se
odlično izkazali in postali tretji najboljši v Jugoslaviji.

Posebej pestro in uspešno je bili za mlade gasilce leto
1975. 27. septembra so pionirke A v Žalcu osvojile
naslov republiških prvakinj, pionirji pa so se zavihteli
na drugo mesto. Na pionirskem dnevu so mladi v
upravljanje sprejeli svojo »mini« motorno brizgalno.
Dogodka se je udeležil tudi predsednik dela z mladino
pri GZ LRS tovariš Špat. Botrovanje so prevzeli Kamilo
Kos, Jožica Črešnar, Feliks Pozne, Branko Celcer, Štefka
Pozne in Dragica Pozne. Za pridno in zavzeto delo so
mlade nagradili z izletom v Zagreb, kjer so obiskali
poklicno enoto in si ogledali kulturne znamenitosti.

Botri mladinske motorne brizgalne
med krstom le te

Desetar Božo Kunej na podelitvi
najboljših enot v Kraljevu
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Pionirke – Republiške prvakinje
Spredaj: Milica Strnad, Zlatka Dobočnik, Anita
Hatunšek, Vladka Jevšenak
Zadaj: mentor Alojz Gosnik, Jožica Ribič, Irena
Veber, Milena Videčnik, Nadja Rutnik, Danica
Dobočnik

Pionirji – Republiški podprvaki
Spredaj: Franci Landeker, Miro Rutnik, Dušan
Strnad, Jani Klančnik
Zadaj: Franc Landeker, Aleš Veber, Andrej Hatunšek,
Marjan Strnad

Uspeh iz Žalca pionirski ekipi ponovita leta 1978 v Brežicah. Pionirke zopet osvojijo naslov republiških prvakinj,
pionirji pa naslov republiških podprvakov.
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Prvo tekmovanje za Pokal Pohorskega
bataljona

Na dan ko so v Oplotnici leta 1976 otvorili prvo asfaltirano cesto so Oplotniški gasilci organizirali tekmovanje za
Pokal Pohorja, ki se ga je udeležilo 10 ekip. Tekmovanje je naslednje leto potekalo pod imenom Pokal Pohorskega
bataljona. Postalo je tradicionalno in množično obiskano z ekipami iz vse Slovenije, tekmovalo je tudi več kot
100 gasilskih enot. Članice in člani so se pomerili v trodelnem napadu in štafeti. Na dan tekmovanja so gasilske
delegacije in tekmovalci obiskali prizorišče padca bataljona pri Treh žebljih.

Tekmovalni prostor na nogometnem igrišču
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Pridobitev radijske
postaje

Z napredkom razvoja komunikacijskih sredstev se je
potreba po le teh pojavila tudi na področju gasilstva.
Tako je bila leta 1978 v prostorih gasilskega doma
vgrajena prva radijska postaja.
V letu 1979 se v stanovanje vseli član Danilo Višnar.
Leto kasneje se kupi fotoaparat, da bi dokumentirali
požare in samo delovanje društva.

Krst vozila TAM 150 11 BV

Posodobitev voznega
parka

Zaradi hribovitega terena in dveh vozilih starejših
letnic so razmišljati o modernejšem prevoznem
sredstvu ter leta 1980 kupili vojaško vozilo TAM 150 11
BV s pogonom 6x6. Gasilsko nadgradnjo je opravilo
podjetje Vatrosprem iz Beograda. Vozilo je prevažalo
3.000 l vode in 300 l penila. Nakup so omogočili Lip,
Gozdna uprava in SIS. Krst novega vozila je bil 25. maja
1980.

TAM 150 11 BV

Leta 1981 se prodata TAM 2000 in TAM 4500. A
garaže niso dolgo samevale, že istega leta se podpiše
pogodba o nakupu orodnega vozila Zastava 650 AD.
Za Oplotničane je bilo to prvo vozilo, ki ni bilo kupljeno
rabljeno. Nadgradili so ga v mariborskem Karoseristu.
Vozilo je služilo prevozu moštva ter gasilsko reševalne
opreme.
Leta 1981 Oplotniški gasilci gostijo prvo srečanje
veteranov GZ Slovenska Bistrica.
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Orodno vozilo ZASTAVA 650 AD
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Ob 70-letnici
obnovljen gasilski
dom

Dobro gospodarjenje je prineslo težnjo po širitvi. V
letu 1980 je prišlo do dogovora z Lip-om, ki je gasilcem
odstopil dodatno zemljo ob domu.
V sklopu priprav na 70-letnico je upravni odbor
predlagal obnovo doma. Komisija za obnovo in
dograditev je delovala v sestavi Edi Sušec, Drago
Veber, Ivan Veber in Marcel Supe. V prvi fazi se je maja
1981 prekrila streha, nadaljevalo se je z gradjo novih
garaž, ureditvijo sejne sobe, sanitarij in kopalnice.
Zamenjana je bila celotna električna napeljava,
vgrajena nova garažna vrata, za konec pa prepleskan
dom. Supe je v svojem poročilu zapisal: »Gasilski dom v
Oplotnici je doživljal pravo renesanso, tišino prejšnjih dni
je prevzela prava živahnost klicev in pogovorov številnih
pridnih rok.« Več kot 50 dni in 3600 prostovoljnih ur
so člani društva skupaj s podjetjem Kongrad namenili
adaptaciji doma. Obnova je društveno blagajno
obremenila za 4 milijone din. Pri kritju stroškov so
pripomogle delovne organizacije v lokalni skupnosti

in posamezniki, posebna zahvala je bila izrečena Jožici
Črešnar.
Predsednik Pozne je izrazil željo, da ga zaradi šibkega
zdravja razrešijo dolžnosti. Na občnem zboru leta
1982 je za predsedniško mesto izvoljen Drago Veber,
poveljstvo ponovno prevzame Avgust Videčnik. Adi
Pozne postane prvi častni predsednik društva.
Društvo v jubilejnem letu šteje 120 članov, od tega 50
aktivnih in 70 podpornih. Ob obletnici je bil izdan prvi
bilten, ki je opisal razvoj društva v 70-ih letih. Zapise je
skrbno urejal Henrik Justinek. Slavje je bilo razdeljeno
na dva dela. Najprej so organizirali tekmovanje za
Pokal Pohorskega bataljona, na ta dan je bilo dano v
uporabo novo orodno vozilo Zastava 650 AD. Sledila je
proslava, višek slavja pa je predstavljala parada. Za 70
let delovanja je društvo prejelo državno odlikovanje
Orden rada sa srebrnim vencem.
Sredi aktivnega leta je društvo žalostno presenetila
smrt dolgoletnega predsednika Adija Pozneja. Pogreba
se je udeležilo 160 uniformiranih gasilcev. Tega leta
je tajnik pri vodenju administracije dobil pomoč Jožice
Rutnik, skrb nad vozili pa je prevzel Leopold Steinacher.
Želja, ki se v letu 1982 še ni uresničila je bila ureditev
centralnega ogrevanja. V letu 1985 so zgradili prizidek
za kurilnico in kupili centralno napeljavo.

Med delovno akcijo prekrivanja strehe
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Članstvo ob 70-letnici društva

Udeležba članov na
zveznem tekmovanju
v BIH

Uspehi članske tekmovalne enote na domačih terenih
so jim prinesli tudi nastope zunaj meja. Nekajkrat so
bili povabljeni zastopat slovenske gasilce v sosednjo
Avstrijo, kjer so lahko tekmovali za bronasto in srebrno
značko. Svojo dobro pripravljenost so tudi vedno
potrdili.
Leta 1980 so se uvrstili na zaključno zvezo tekmovanje
v Tjentištvu, kar velja za največji dosežek te generacije
tekmovalcev. V letu 1983 pa se v Gornji Radgoni
povzpnejo na tretje mesto na republiškem tekmovanju.
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Na poti v Tjentište
Spredaj: Alojz Gosnik, Anton Slemenšek, Anton
Regoršek
Zadaj: Božo Jelenko, Jože Črešnar, Danilo Višnar,
Jože Sentočnik, Maks Pačnik, Alojz Jelenko, Leopold
Jelenko
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Nabava avtocisterne
TAM 5500

V domu je bila garažirana avtocisterna PIGD Impol,
ki so jo člani leta 1986 odkupili. Z ozirom na dobre
odnose so zanjo plačali le 525 milijonov din. Zaradi
stroška so razpisali društveno posojilo, ki so ga članom
poravnali do konca leta. Na vozilu so kasneje zaradi
okvare demontirali črpalko in na samo vozilo namestili
ročno motorno črpalko Rosenbauer Automatic 75 VW.
Popravila je bila potrebna tudi druga avtocisterna v
garaži, ki so jo dopolnili še z novo opremo.

Gasilska enota na
Keblju

V letu 1985 je prišlo do odločitve krajanov KS Kebelj
o ustanovitvi samostojne gasilske enote, ki je spadala
pod okrilje PGD Oplotnica. Na predlog domačinov
Vida Juharta in Ferdinanda Vengusta so na zemljišču
župnišča postavili garažo, ki je bila temelj delovanja
gasilcev. Mentorstvo nad desetino je prevzel Božo
Kunej. LIP Oplotnica jim je leta 1987 podaril vozilo
Volga, ki ga je Kunej kot mehanik usposobil za pravi
namen. Glede na razgiban hribovit teren so ga kmalu
zamenjali s primernejšim vozilom, Lado Nivo.
V letu 1994 so krstili prvo motorno brizgalno. Naslednje
leto so izrazili težnjo po odcepitvi od matičnega društva
PGD Oplotnica. Uradno je bila njihova želja potrjena
na občnem zboru, 3. februarja 1996.

Vozilo z vodo TAM 5500
V letu 1986 so bili pionirji na nagradnem tridnevnem
obisku v Svetozarevu, ki je bil zanje nepozabna
izkušnja. Tega leta v poročilih tudi prvič zabeležimo,
da so sodelovali pri reševanju vozila.
Gasilska enota Kebelj ob prevzemu motorne črpalke
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Menjava na čelu
vodstva in nakup
komandnega vozila

Zaradi starosti in bolezni je tajnik Justinek leta 1987
prosil za razrešnico. Tajniške posle je vodil dolgih 42 let,
za zasluge je bil imenovan za častnega člana društva.
Na funkciji ga je začasno zamenjal Jože Rutnik.
Volilno leto 1988 je postreglo z menjavo funkcionarjev.
Predsedniški stolček je zasedel Jože Črešnar,
poveljniško mesto Stanislav Gosnik in tajniške naloge
Stanka Lubej (Čoh). Blagajnik je ostal Franc Valenčak.
V letu 1989 tajnico zamenja Vera Žišt (Veber) in
blagajnika Dragan Hatunšek.
Leta 1988 vozni park dopolni komandno vozilo Lada
Riva. V stanovanje se je preselil Martin Capl, pri obnovi
pa je pomagal Lip.

Krst vozila Lada Riva
Novemu vodstvu ni manjkalo delovne vneme,
prizadevalo si je za nadaljno ureditev doma in okolice.
V letu 1990 kupijo in vgradijo kuhinjo, opremijo klubski
prostor, pred domom zgradijo oder za nastope ter
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izdelajo 90 kompletov miz in klopi. Tega leta gredo v
Linz po novo motorno brizgalno Rosenbauer FOX II.

Posaditev lipe
simbolizirala novo
nastalo državo
Slovenijo

V sredo, 26. junija 1991, je bilo veselo in slovesno,
Slovenija se je osamosvojila. Gasilci so z zvočnimi
signali iz avtomobila novico prešerno ponesli po vasi.
Na dan razglasitve je pred gasilskim domom potekalo
osrednje srečanje krajanov s kulturnim in zabavni
programom. Zapeli so himno, razobesili zastavo
in posadili lipo, ki še danes poganja korenine pred
domom. Sledila je desetdnevna vojna, ki pa se naših
krajev, z izjemo letalskega napada na oddajnik na Boču
in aktiviranja siren ob grožnji z letalskim napadom, na
srečo ni neposredno dotaknila. Člani društva so bili
večinoma vpoklicani v enote Teritorialne obrambe,
pomagali pri dežurstvih in drugih nalogah, ki so jim
bile naložene.
Osamosvojitev Slovenije je prinesla veliko političnih
in gospodarskih sprememb, ki so vplivale tudi na
razvoj slovenskega gasilstva. Začelo se je obdobje
sprejemanja nove zakonodaje s področja gasilstva in
požarnega varstva. Leta 1994 je naprej začel veljati
Zakon o gasilstvu, nato pa še Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o društvih in
Zakon o lokalni samoupravi.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Obnovljen dom pred slavjem 80-letnice

Osem desetletij gasilstva so želeli nagraditi z novim vozilom, vendar finance tega niso dopuščale. Uspelo pa je
obnoviti dom, prepleskali so notranje prostore in fasado, vgradili nova vhodna vrata in nove polkne na oknih na
stolpu. Vrhunec praznovanja je predstavljala gasilska parada. Dopolnila jo je še parada s prikazom kmečkih običajev,
ki so jo izvedle vasi krajevne skupnosti.
Leta 1993 so se lotili gradnje vrtne lope za skladiščenje miz in klopi.

Članstvo ob 80-letnici
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Člani A najbolšji v državi

Tradicija tekmovalnih uspehov se je prenašala iz roda v rod. Mlajši člani osvajajo številna prva mesta. Na državam
tekmovanju leta 1994 v Kranju je društvo zastopalo pet tekmovalnih enot.
Številka ena v državi so postali člani A.

Člani A – Državni prvaki 1994
Spredaj: Peter Leskovar, Slavko Pitrof, Anton Crnič, Martin Capl, Miran Čoh
Zadaj: Branko Leskovar, Božo Jelenko, Aleš Veber, Anton Klinc, Vojko Podgrajšek, Franci Slatinek
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Obogatitev voznega
parka

Leta 1995 v garaže parkirajo vozilo MAN 17.232 z
oznako GVC 24/70. Vozilo je bilo kupljeno v tujini in
je prvotno služilo prevozu mleka. V gasilske namene
so ga kasneje predelali v podjetju GV Pušnik. Vozilo je
bilo s svojo kapaciteto rezervoarja 7000 l vode največje
tovrstno vozilo v GZ Slovenska Bistrica.
Tega leta so nastopile spremembe v vodstvu,
poveljniško mesto je prevzel Alojz Gosnik. Kmalu
kupijo še moštveno vozilo znamke Peugeot Boxer, ki
pa članom ni služil dolgo, saj je bil kmalu po nakupu
odtujen iz garaže. Zamenjalo ga je moštveno vozilo
znamke Mercedes Sprinter.

Krst avtocisterne MAN GVC 24/70

Večletni skrbnik vozil Leopold Steinacher
z vozilom Peugeot Boxer

Krst moštvenega vozila Mercedes Sprinter GVM-1
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Pionirke dvakrat zapored državne prvakinje

Dobro delo z mladimi se je kazalo v številčnosti in tekmovalnih uspehih tudi v samostojni Sloveniji. Uvrščanje med
najboljše na društvenih, občinskih in regijskih tekmovanjih je bilo stalnica.
Najžlahtnejšo lovoriko so pionirke osvojile na državnem tekmovanju v Celju leta 1996 ko postanejo državne
prvakinje. Naslov prvakinj potrdijo dve leti kasneje v Novem mestu.

Pionirke – Državne prvakinje 1996
Spredaj: Vesna Gosnik, Mihaela Regoršek, Lili Javnornik, Nataša Stopar, Barbara Kropf, Nina Črešnar
Zadaj: mentor Franc Kolar, Valentina Stopar, Ines Klančnik, Iris Zver, Jasmina Tič, Andreja Kropf, mentorica
Stanka Čoh
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Pionirke – Državne prvakinje 1998
Spredaj: Nives Tič, Janja Višič, Iris Zver, Andreja Krajnc
Sredina: Martina Očko, Sabina Zagomilšek, Špela Čoh, Vesna Ratej, Katarina Vetrih
Zadaj: poveljnik Danilo Višnar, mentorica Stanka Čoh, predsednik Vili Skarlovnik
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Kadrovske
spremembe v 90-ih

Vodilnega moža društva je v letu 1998 začasno
zamenjal Vili Skarlovnik, dalje pa ga je zopet vodil Jože
Črešnar. Več sprememb je bilo na poveljniškem mestu,
med leti 1992 in 1995 je poveljeval Božo Kunej, med
leti 1995 in 1998 Alojz Gosnik, nasledil ga je Danilo
Višnar, leta 1999 pa funkcijo prevzame Maks Rak.
Do menjave pride tudi na tajniškem in blagajniškem
mestu, administracijo leta 1998 prevzame Aleš Veber
in finančno poslovanje Franc Višič.
Leta 1998 je prvič razpisano tekmovanje starejši gasilk
in gailcev za Pokal Adija Pozneja.

Novi izzivi za novo
tisočletje

Razvitje sedanjega prapora
Za dobrobit krajanom in stalno pripravljenost pomoči
je bilo društvo leta 2001 s strani občine nagrajeno z
občinskim priznanjem.

Vstop v novo tisočletje so gasilci dočakali v samostojni
občini. Leta 1999 je bila podpisana prva pogodba o
opravljanju javne gasilske službe z Občino Oplotnica.
Izzivov in želje po napredku v gasilstvu nikoli ni
manjkalo. V »milenijskem« letu Oplotničani razvijejo
svoj drug prapor, na katerem so novi slovenski simboli.
Prednja stran prapora je določena s statutom GZS, na
njej je letnica ustanovitve društva in letnica izdelave
prapora. Na drugi strani so določili, da bo lik zavetnika
gasilcev Sv. Florijan.
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Podelitev občinskega priznanja
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Praznovanje
90-letnice

nad Bogatinovim gozdom je bila simulirana požarna
vaja, kjer je sodeloval helikopter Slovenske vojske, po
Oplotnici je potekala gasilska parada. Organizirano je
bilo še srečanje mladine GZ Slovenska Bistrica.

Upravni odbor društva je potrdil program praznovanja
skozi vso jubilejno leto. Operativci so v šestih vaseh s
sosednjimi društvi izvedli različne prikazne vaje za
občane, ob prvem maju so postavili kar štiri majska
drevesa, ob godovanju zavetnika gasilcev je bila
pred gasilskim domom Florijanova maša na nivoju
gasilske zveze. Člani likovne sekcije KUD-a Oplotnica
so v spomladanskih mesecih naslikali 13 motivov Sv.
Florijana, ki so se prodali organizacijam in društvom.
Prvi vikend julija je bil v Oplotnici v znamenju gasilcev.
V športni dvorani je potekala slavnostna akademija,

Največja pridobitev pa je nedvomno novo vozilo GVC
16/25 na podvozju MAN. Nabavljeno in nadgrajeno
je bilo v nemškem podjetju Zigeler. Z novim vozilo
postane operativna enota mobilnejša in predvsem
učinkovitejša. Že pred tem leta 2001 pa iz garaž v
Banovce odpelje TAM 150T 11 BV.
V letu 2002 društvo prevzame organizacijo
materinskega dne, tradicionalne prireditve v Oplotnici.
Vsako leto so privabili najbolj znane ansamble iz vse
Slovenije in do zadnjega kotička napolnili športno
dvorano Milenij.

Članstvo ob 90-letnici
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Novo kombinirano gasilsko vozilo z
vodo MAN GVC 16/25

Pobratenje s PGD
Banovci

Spoznanje članov PGD Oplotnica s člani PGD Banovci
Spoznanje članov PGD Oplotnica s člani PGD Banovci
ob prodaji vozila je pripeljalo do prijateljstva, ki so
ga nadgradili z pobratenjem. Na občnem zboru,
8. februarja 2003, sta predsednika obeh društev
podpisala slavnostno listino o pobratenju. Na njej je
zapisano: »PGD Oplotnica in PGD Banovci se s podpisom
listine obvezujeta, da bosta sodelovala na vseh področjih
zaščite in varovanja življenje in imetja svojih krajanov.
Prav tako bosta sodelovala na strokovnih in družbenih
aktivnostih, ki jih bosta vnesla v svoje programe dela.«
Člani se redno srečujejo na občnih zborih in družabnih
srečanjih. Prijateljstvo so navezali še z gasilci iz PGD
Marno.
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Predsednik PGD Oplotnica Jože Črešnar in predsednik
PGD Banovci Milan Seršen med podpisom listine
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Gradnja prizidka

Nova investicijsko-vzdrževalna dela na domu so potekala leta 2004. Na zadnji strani je bil dograjen prizidek za
sanitarije, na novo je bila urejena kuhinja in klubski prostor. Vgrajena so bila štiri dvižna garažna vrata in urejen
razstavni prostor, kjer je nastala manjša muzejska zbirka.

Starejši gasilci prvi v državi

Veliko starejših članov društva po umiku iz operativne enote ne zaključuje svoje aktivnosti, temveč nadaljuje
pot v tekmovalni enoti veteranov. Plod discipliniranosti in zagnanega dela na vajah se kaže v uspehih na raznih
tekmovanjih. Dobro pripravljenost so leta 2004 dokazali na državnem tekmovanju v Kočevju, kjer so se okronali z
naslovom državnih prvakov. Ta ekipa je veliko uspehov žela tudi v ligaškem tekmovanju GZS, kjer so nekajkrat slavili
zmago v skupnem seštevku.
Njihov trud so opazili tudi na Občini Oplotnica in jih leta 2009 nagradili z občinskim priznanjem.

Starejši gasilci – Državni prvaki 2004

Spredaj: Leopold Steinacher, Bertl Kunej, Ivan Veber, Maks Gričnik
Zadaj: poveljnik Alojz Gosnik, Anton Lipuš, Ivan Potočnik, Maks Glaser, predsednik Jože Črešnar
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Najmlajše gasilke tretje na državnem
tekmovanju

Državno mladinsko tekmovanje, ki je leta 2006 potekalo v Staršah se je zapisalo v zgodovinske anale Oplotniških
gasilcev s 3. mestom pionirk.

Pionirke – 3. mesto na državnem tekmovanju 2006
Spredaj: Valentina Pačnik, Sara Strnad, Tanita Kranjc, Jana Čoh, Kristina Gosnik Flis, Maša Lipuš
Zadaj: poveljnik Alojz Gosnik, Anemarie Veber, Tamara Žigart, Maša Flor, Lina Lara Dobočnik, Tamara Draksler,
mentorica Stanka Čoh
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Razvrstitev v IV.
kategorijo gasilskih
enot

Na predlog Občine Oplotnica se je leta 2007 društvo
prekategoriziralo iz III. v IV. kategorijo gasilskih enot.
To je prineslo večji obseg nalog in opremljenosti.
Društvo mora imeti najmanj 54 usposobljenih in
opremljenih operativnih gasilcev.

Menjava moštvenega
vozila

V letu 2009 se menja vozilo za prevoz moštva.
Ponovno se kupi kombi znamke Mercedes Sprinter.
Pobratenemu društvu PGD Banovci je bilo podeljeno
staro vozilo.

Stoletje Oplotniških
gasilcev

Z aktivnostmi v sklopu 100. obletnice delovanja se
je začelo oktobra 2011. Takrat so mladi prevzeli nov
prapor. Vso leto 2012 je bilo nato v znamenju jubileja.
Osrednja slovesnost je potekala kar štiri dni. Izvedena
je bila velika meddruštvena vaja na kateri je sodeloval
helikopter Slovenske vojske. Sledila je svečana
akademija, srečanje treh generacij, velika gasilska
parada, dve veselici ter krst nove motorne brizgalne
Rosenbauer FOX III in novega orodnega vozila GVV1 znamke Iveco Daily. Vozilo je za namen operativnega
dela nadgradilo podjetje GV Pušnik. Posledično istega
leta garaže zapusti staro orodno vozilo Zastava 650
AD. Ob obletnici je bilo rekordno število članstva – 233.
Za stoletno delo jim GZS podeli Odlikovanje za posebne
zasluge.
Za urejeno okolico prejmejo Zlato vrtnico.

Krst novega moštvenega vozila
Mercedes Sprinter GVM-1

Razvitje sedanjega mladinskega prapora
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Helikopter Slovenske vojske
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Krst orodnega vozilo Iveco –
GVV-1 in motorne črpalke
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Stoletne vode in žledolom

Pogostost naravnih ujem je vedno večja. Izpostavili bomo dve veliki elementarni nesreči, ki sta doleteli Oplotnico
v zadnjem desetletju. 5. novembra 2012 je Oplotniščica prvič resno pokazala zobe. Ob močnem nalivu in stekanju
voda iz višje ležečih predelov je voda prestopila bregove. Poškodovane je bilo ogromno infrastrukture, odnašalo
je mostove, zalivalo hiše, uničilo strugo. Premoženje občanov je reševalo več kot 100 domačih gasilcev, ki so za
odpravo posledic porabili več kot 4.000 ur dela. Zaradi velikega obsega poplave so bili na pomoč aktivirani še gasilci
iz Keblja, Videža in Zgornje Bistrice.
Konec januarja in začetek februarja 2014 sta bila v znamenju snegoloma in žledoloma, ki je prizadel velik del
Slovenije. Življenje se je za nekaj dni dobesedno ustavilo, na cestah so ležala polomljena drevesa, ljudje pa so bili
doma brez elektrike in ogrevanja. Statistično poročilo kaže, da je pri odpravljanju posledic pomagalo 70 gasilcev, ki
so za delo porabili preko 1000 ur.

Posledice poplavljanja Oplotniščice

Posledice poplavljanja Oplotniščice

Posledice žledoloma

Del operativne enote po uspešno zaključenih
intervencijah med žledolomom
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Državne podprvakinje

Izkušena enota punc, ki je na državnem tekmovanju že osvojila 3. mesto je leta 2014 na državnem tekmovanju v
Ormožu stopila še stopničko višje. V kategoriji mladink so osvojile naslov državnih podprvakinj.

Mladinke – Državne podprvakinje 2014
Spredaj: mentorica Stanka Čoh, Jana Čoh, Sonja Capl, Tina Vinter, Kristina Gosnik Flis
Zadaj: Alojz Gosnik, Miran Čoh, Nika Rupnik, Tamara Draksler, Sara Strnad, Maša Flor, Anamarija Založnik,
Anemarie Veber, somentor Stanislav Gosnik
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Prevladovanje tehničnih intervencij

Vsled vse pogostejših posredovanj na prometnih nesrečah se je društvo leta 2016 odločilo za nakup dodatne
tehnične opreme. Zaradi tega je bila potrebna predelava orodnega vozila GVV-1. V vozilo je bilo nameščeno še
preostalo orodje za posredovanje ob prometnih in ostalih tehničnih nesrečah.

Posredovanja ob prometnih nesrečah

Prvi posredovalci

V letu 2017 je društvo prevzelo AED in pod okriljem Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica usposobilo ekipo prvih
posredovalcev. Prvi posredovalci so gasilci, ki na podlagi aktiviranja priskočijo na pomoč ob sumu na srčni zastoj. Pri
srčnem zastoju čas igra ključno vlogo, NMP Slovenska Bistrica je od naših krajev oddaljena približno 15 minut, kar
pomeni, da bodo gasilci na kraj prispeli pred prihodom reševalcev. Prvi posredovalci vsako leto obnavljajo znanje,
ekipa se tudi vsako leto veča z novimi člani.

Predstavitev dela prvih posredovalcev
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Olimpijska ekipa članov A

Dobra tri leta pred gasilsko olimpijado v avstrijskem Beljaku se je po daljšem
obdobju formirala ekipa članov A. Prva tekmovanja in uspehi so vzpodbudili željo
po nastopu na največjem gasilskem tekmovanju – gasilski olimpijadi. Korak bližje
so bili po osvojenem 6. mestu na državnem tekmovanju v Kopru. Zadnjo stopničko
so prestopili na izbirnem tekmovanju, kjer so se uvrstili med pet najboljših ekip v
konkurenci. Dneve med 9. in 16. julijem 2017 so kot člani slovenske reprezentance
z 202 udeležencema preživeli na 16. članski in 21. mladinski gasilski olimpijadi.
Oplotniška ekipa je štela 12 članov. Šesti olimpijski dan je bil v znamenju velike tekme. Na tribunah je fante pričakalo
glasno navijanje staršev, gasilcev in prijateljev. Nastopili so v zadnji skupini tekmovalnih enot, vaja se je končala pri
31,55 s. Žal so sodniki dodali 30 kazenskih točk. Odteči je bilo potrebno še štafeto, tam se je ura ustavila pri 56,55.
Napaka pri vaji je fante stala uvrstitve med deseterico najboljših, na koncu so zasedli 56. mesto. Kljub vsemu pa so
doživeli nepozabno olimpijsko izkušnjo.

Uvrstitev na gasilsko olimpijado
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Odhod na Olimpijado
Spredaj: Matej Fridrih, Andraž Kozar, Gregor Založnik, Benjamin Očko, Aleksander Dovnik, Miha Dovnik
Zadaj: kondicijiski trener Klemen Vodovnik, Janez Strnad ml., Jernej Ramšak, Jernej Leskovar, Jan Hohler,
spremljevalec Slavko Pitrof, mentor Rudi Fridrih
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Otvoritev Olimpijade
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Ob olimpijskem ognju
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»Dan D« - tekma
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Sprejem v Slovenski Bistrici

Sprejem v Oplotnici
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Slavnostni sprejem ob vrnitvi domov
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Uspešno tekmovalno sezono so kronali z zmago na Bogatejevih dnevih v Murski Soboti. S tem so društvo obogateli
z motorno brizgalno Rosenbauer Beaver, ki so jo preimenovali v »bobra«.

Člani A – zmagovalci Bogatajevih dnevov 2017
Ime Oplotnice so ponesli daleč po državi in tujini, zato leta 2018 od Občine Oplotnica prejmejo občinsko priznanje.

Podelitev občinskega priznanja članom A
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Menjava generacij

Zadnje volitve so prinesle menjavo v vodstvu in
pomladitev upravnega odbora. Po 29-ih letih se je
od predsedniškega položaja poslovil Jože Črešnar in
19-ih letih poveljevanja Alojz Gosnik. Za dolgoletno
krmarjenje na čelu društva sta jima bila podeljena
naziv častni predsednik in častni poveljnik. Vodenje
društva je prevzel Slavko Pitrof, poveljevanje pa
Miran Čoh. Tajniško delo prevzame Anja Regoršek,
blagajniške naloge pa dalje vodi Boris Potnik.

lesene konstrukcije povečajo zgornji prostori. Pri akciji
je preko celega tedna sodelovalo 42 gasilcev, ki so za
delo porabili 826 ur.

Ob slovesu dolgoletnega poveljnika je bila izvedena
gasilska vaja na kateri je sodelovalo 17 gasilskih
društev, po vaji pa je bila svečanost s krstom motorne
brizgalne Rosenbauer Beaver.
Novo vodstvo hitro zaviha rokave in prične z delom.
Prvi projekt, ki se ga loti je prekrivanje strehe nad
dvema garažama. Poleg nove kritine se z dodelavo

Prekrivanje dotrajanega ostrešja gasilskega doma
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Na Bogatajevih dneh 2019 prevlada
Oplotničanov

V sklopu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, ki jih je leta 2019 gostila Postojna, sta se tekmovanja udeležili dve
ekipi PGD Oplotnica. Članice A so premagale vso konkurenco in bile za zmago nagrajene z izolirnima dihalnima
aparatoma. Člani A so se uvrstili na 3. mesto in društvu priborili zaščitne čelade.

Skupinska fotografija ob podelitvi nagrad
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#ostanidoma
zaznamoval dveletne
aktivnosti

Pandemija koronavirusa je močno posegla v gasilsko
delovanje. Naenkrat je gasilski dom in življenje v njem
zaspalo. Odpadla so usposabljanja, izobraževanja, vaje,
tekmovanja in druženja. Gasilci so delovali v sklopu
CZ, kjer so pomagali z zavarovanjem javnih površin
in vsakodnevnimi ogledi. Hkrati je nemoteno, vendar
v skladu z vsemi omejitvami, potekalo intervencijsko
posredovanje.

Nova avtocisterna

»Starega Mana« je počasi načenjal zob časa. Upravni
odbor se odloči in pristopi k njegovi menjavi. Odbor
za nakup novega vozila je odločil, da se kupi podvozje
Scania XT s 410 konjskimi močmi in štirikolesnem
pogonu. Ker so bila vrata garaž prenizka je bilo treba
povečali vhod zadnjih dveh garaž. Vozilo z oznako AC
35/60 v Oplotnico pripeljalo julija 2020. Vozilo je bilo
izdelano v podjetju Rosenbauer v Gornji Radgoni.
Sredstva za nakup v višini 270.000 € je zagotovila
občina Oplotnica in več kot sto donatorjev.

Ogled vozila med izdelavo

Enota med opravljanjem zavarovanja javnih površin
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Veličasten sprejem novega vozila pred gasilskim domom
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Botri vozila ob slavnostnem prevzemu
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Nova gasilska avtocisterna Scania AC 35/60

82

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Starejši gasilci prvi v državi, člani A na tretjem
mestu

Na tekmovalnem področju enote PGD Oplotnica vedno izstopajo po odličnih uvrstitvah. Preveč bi bilo naštevanja
osvojenih pokalov in dobrih rezultatov na meddruštvenih, občinskih, regijskih in ligaških tekmovanjih.
Na zadnjem državnem tekmovanju v Celju leta 2021 so barve oplotniških gasilcev zastopale štiri ekipe. Najbolje so
se odrezali najizkušenejši, starejši gasilci so pometli s konkurenco in se zavihteli na najvišjo stopničko. Da so med
najboljšimi v državi so dokazali tudi člani A, ki so osvojili bron.

Starejši gasilci – Državni prvaki 2021
Spredaj: Ivan Potočnik, Vili Skarlovnik, mentor Franc Višič, Stanislav Leskovar
Zadaj: Anton Lipuš, Maks Glaser, anton Klinc, Vladimir Videčnik (manjka Stanislav Škrinjar)
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Člani A – 3. mesto na državnem tekmovanju 2021
Spredaj: Aleksander Dovnik, Jernej Leskovar, Jan Hohler, Matej Fridrih, Jernej Ramšak
Zadaj: Andraž Kozar, Miha Dovnik, Aleks Belina, Gregor Založnik, Benjamin Očko, mentor
Rudi Fridrih
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Mladi upi

Skozi vso zgodovino je posebna skrb namenja podmladku, saj oni prinašajo razvoj in napredek. V društvu se giblje
med 40-50 pionirjev in mladincev. Mentorji se z njimi srečujejo skozi vso leto in pripravljajo najrazličnejše aktivnosti.
V poletnih mesecih pridno vadijo in se udeležujejo različnih tekmovanj, skrbijo za športni duh, pridobivajo gasilske
značke in veščine. Konec meseca avgusta ponavadi preživijo na zasluženem letovanju, kjer se družijo s sovrstniki
iz GZ Slovenske Bistrice. V hladnejših mesecih se dejavnosti odvijajo v gasilskem domu, organizirajo kino večer,
izdelujejo voščilnice, spoznavajo orodje in opremo ter se družijo ob igranju iger. V letu 2021 so prvič prespali v
gasilskem domu.
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Operativno delovanje

Društvo zgledno upošteva izrek »Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla.« Operativa
sledi tehničnemu napredku in posodablja opremo glede na potrebe kraja. Prav tako veliko pozornost namenja
izobraževanju in usposabljanju novih kadrov.

Operativna gasilska enota ob 110-letnici društva
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ČINI AKTIVNIH ČLANOV
gasilec pripravnik
gasilec

19
9

gasilec I. stopnje

14

gasilec II. stopnje

54

višji gasilec

3

višji gasilec I. stopnje

4

nižji gasilski častnik

5

nižji gasilski častnik I. stopnje

4

nižji gasilski častnik II. stopnje

21

gasilski častnik

1

gasilski častnik I. stopnje

1

gasilski častnik II. stopnje

19

višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje

1
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OPERATIVNE GASILKE IN GASILCI PO
OPRAVLJENIH SPECIALNOSTI
Tečaj za uporabnika izolirnega dihalnega aparata

31

Tečaj za tehničnega reševalca

24

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A

16

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B

6

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C

3

Tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi
Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi

3

Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

14

Tečaj za strojnika

21

Tečaj za uporabnika radijskih postaj

6

Tečaj za poveljnika gasilskega društva

2

Tečaj za vodjo čolna

2

Tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin

13

Tečaj za inštruktorja

4

Tečaj za predavatelja

1

Tečaj za bolničarja
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11

14

Usposabljanje za informatiko

7

Tečaj za mentorja mladine

6

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

91

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

92

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA

Družabno življenje

Srce gasilske organizacije so ljudje, ki za uspešno
izpolnjevanje nalog potrebujejo druženje, kjer gradijo
medosebne odnose, spoštovanje in zaupanje. Članice
in člani precej časa preživijo v domu in skrbijo za njegov
napredek. Preko celega leta izvajajo številne delovne
akcije, urejajo in prenavljajo prostore gasilskega
doma, urejajo okolico, organizirajo dogodke, se
udeležujejo prireditev drugih društev in sodelujejo z
lokalno skupnostjo.
Nekaj aktivnosti zadnjega obdobja v foto utrinkih.
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Jubilejno leto

Vstop v leto 2022, leto, ki je namenjeno slavju
110-letnice društva, so zaznamovali ukrepi za
zajezitev koronavirusa. 7. januarja, dan ko je skupina
Oplotničanov uresničila idejo o ustanovitvi društva
so aktivni člani obeležili z baklado po oplotniških
ulicah. S sproščanjem ukrepov je bil v mesecu marcu
izveden slavnostni občni zbor. Že naslednji mesec so
za dodatno veselje v jubilejnem letu poskrbeli člani A,
ki so se uvrstili na gasilsko olimpijado. Nastop pred
domačimi navijači v Celju jih čaka v mesecu juliju.
Osrednja slovesnost v počastitev obletnice bo 12., 13.
in 14. avgusta.
Ob 110-letnici ima društvo včlanjenih 258 članic in
članov. Povprečen Oplotniški gasilec je moški (68 %) in
je star 40 let.

Organizacijska struktura
Pionirji

29

Mladinci

24

Gasilci pripravniki

21

Operativni gasilci

55

Rezervni operativni
gasilci
Veterani

40

Prostovoljni gasilci
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Olimpijska ekipa 2022
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VODILNI FUNKCIONARJI V 110-LETNI
ZGODOVINI PGD OPLOTNICA
PREDSEDNIKI

NAČELNIKI
Franc Jonke

Jože Sentočnik

1948-1956

Jože Oberski

1919

Edvard Sušec

1956-1961

Vojtek Hren

1919

Adi Pozne

1961-1982

Drago Veber

1982-1988

Jože Črešnar

1988-1998
1999-2018
1998-1999

Franc Petelinšek

1919-1923
1929-1933

Ivan Pavlič

1923-1925

Ivan Mavrič

1925-1926

Vili Skarlovnik

Maks Leskovar

1926-1929
1933

Slavko Pitrof

Ivan Jerman
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1912-1919

1933-

Franc Skarlovnik

1940-1942

Adi Pozne

1945-1948

2018-danes
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POVELJNIKI

Ivan Pavlič

1921-1922

Maks Leskovar

1940-1942

Ferdo Rahle

1922-1923

Adi Pozne

1948-1961

Ivan Mavrič

1923-1925

Avgust Videčnik

1961-1964
1966-1970
1982-1986

Rudolf Perbil

Vili Skarlovnik

1964-1966
1970-1982
1986-1988

Stanislav Gosnik

1988-1992

Božo Kunej

1992-1995

Alojz Gosnik

1995-1998
2003-2018

Daniel Višnar
Maksimiljan Rak
Miran Čoh

1998-1999
1999-2003
2018-danes

TAJNIKI
Štefan Fijavž

1912-

Vojtek Hren

1919

Matija Petelinšek

1919-1920

Ivan Leskovar

1920-1921

Franc Leskovar

1925
1926-1928

Alojz Lipuš

1928

Rafael Leskovar

1940

Alojz Padežnik

1945-1948

Alojz Sevšek

1948-1949

Henrik Justinek

1949-1987

Jože Rutnik

1987-1988

Stanka Lubej (Čoh)

1988-1990

Vera Žišt

1990-1998

Aleš Veber

1998-2003

Franc Slatinek

2003-2011

Franc Višič

2011-2013

Slavko Pitrof

2013-2018

Anja Regoršek

2018- danes
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BLAGAJNIKI
Jože Golob

1912-

Franc Obrul

1919-1926
1928-1933

Jože Stopar

1926-1928

Adi Pozne

1933-

Anton Strnad

1940-1942

Franc Skarlovnik

1945-1964
1965-1970

Anton Brglez

1964-1965

Franc Valenčak

1975-1989

Dragan Hatunšek

1989-1998

Franc Višič

1998-2011

Franc Slatinek

2011-2013

Boris Potnik

2013-danes

V 110-ih letih so posamezniki dodali večje kamenčke v mozaik društva in na poseben način zaznamovali preteklost
in identiteto PGD Oplotnica. Članstvo jih je zato nagradilo z imenovanjem častnega predsednika, poveljnika oziroma
člana. Do danes je v društvu pet članov s takšnim nazivom.
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ČASTNI PREDSEDNIK

Jože Črešnar

Adi Pozne

V gasilske vrste je vstopil leta 1929 in prevzel funkcijo
strojnika. Po koncu vojne vihre je prav on zbral
nekdanje tovariše in nadaljeval z delom v društvu.
Prevzel je funkcijo načelnika. Od leta 1948 do 1961
je opravljal poveljniške naloge, nato pa je izvoljen za
predsednika. Več let je bil sektorski poveljnik in član
OGZ Slovenska Bistrica. Več generacijam gasilcev je bil
kot oče. Društvu je veliko pomagal na organizacijskem
nivoju, kot tudi s finančno pomočjo.
Leta 1980 je prejel gasilsko odlikovanje JGZ, gasilsko
zvezdo II. stopnje. Ob 70 letnici društva je za svoje 52
letno pripadnost in delovanje imenovan za častnega
predsednika.

Jože je v gasilske vrste vstopil leta 1963 kot sedemletni
fant. Njegovi začetki so bili tekmovalnega značaja.
Zaradi interesa in vedenja, da je za delo v gasilstvu
potrebno določeno znanje se je kmalu začel
usposabljati. Sprva je bil član upravnega odbora in
poveljstva društva. Njegove organizacijske sposobnosti
so člane PGD Oplotnica prepričale, da so ga leta 1988
izvolili za predsednika. Funkcijo je opravljal dolgih 29
let. Svoje delo je opravljal vneto in z veliko entuziazma.
Pripomogel je k sodobni opremljenosti operativnih
gasilcev in voznega parka. V njegovem obdobju se
je obnovil in dogradil gasilski dom. Kot dobrega
organizatorja so ga prepoznali tudi na GZ Slovenska
Bistrica in tako ji je dva mandata predsedoval. Za
dolgoletno in uspešno delo je bil nagrajen s številnimi
priznanji in odlikovanji. Z letom 2018 je postal častni
predsednik PGD Oplotnica in častni predsednik GZ
Slovenska Bistrica.
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ČASTNI POVELJNIK

ČASTNI ČLAN

Alojz je v vrste gasilcev vstopil leta 1961. Tekmoval je
v pionirskih in mladinskih selekcijah, kasneje pa tudi
v članski konkurenci. Zaradi veselja do dela z mladimi
je dolgo obdobje vodil mladinski odbor in bil mentor
pionirskim ekipam, ki so pod njegovim vodstvom
dosegle številne zavidljive uspehe na republiških
tekmovanjih. Kasneje je dolgih 19 let opravljal
poveljniško funkcijo, bil član poveljstva na GZ in član
štaba CZ. Vodil je več kot 500 intervencij, skrbel za
usposobljenost gasilske enote, sodeloval pri nabavi
vozil in opremljenosti. Za svoje delo je prejel številna
priznanja, od leta 2018 je prvi častni poveljnik društva.

Član društva je postal takoj po 2. svetovni vojni, ko je
skupaj z Adijem Poznejem oživljal gasilsko društvo.
Poznan je bil kot vesten in natančen mož, zato že leta
1945 prevzame opravljanje tajniških nalog. S svojo
aktivnostjo in idejami je bil vseskozi steber del in
napredka v društvu. PGD Oplotnica je bilo prav zaradi
njegove organizacijske sposobnosti na tako visoki
ravni, tudi zato so mu več mandatov zaupali to delo.
Administrativne naloge je opravljal polnih 42 let, ko
mu zaradi zdravja začne pešati energija.

Alojz Gosnik
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UPRAVNI ODBOR V JUBILEJNEM LETU

predsednik Slavko Pitrof
poveljnik Miran Čoh
namestnik predsednika Franc Višič
tajnica Anja Regoršek
blagajnik Boris Potnik
predstavnica mladine Suzana Ramšak
predstavnica članic Stanka Čoh

člani Matej Fridrih
Alojz Gosnik
Stanislav Gosnik
Danijel Lipuš
Benjamin Očko
Jernej Ramšak
Gregor Založnik

predstavnik veteranov Ivan Potočnik
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NADZORNI ODBOR V JUBILEJNEM LETU

predsednik Jože Črešnar
člana Anton Klinc
Janez Valenčak
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DISCIPLINSKA KOMISIJA V JUBILEJNEM LETU

predsednik Franc Kolar
člana Janko Brečko
Robert Adam
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POVELJSTVO V JUBILEJNEM LETU
poveljnik
namestnik poveljnika
podpoveljnik in pomočnik za kordinacijo večjih nesreč
podpoveljnik in pomočnik za tehnično reševanje

Matej Fridrih
Anton Klinc
Klemen Stopar

pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Iztok Škof

pomočnik poveljnika za zaščito dihal

Benjamin Očko

pomočnik poveljnika za radijske zveze

Jernej Ramšak

glavni strojnik

Stanislav Gosnik

orodjar

Gregor Založnik

pomočnik orodjarja
član poveljstva
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Miran Čoh

Franci Flis
Alojz Gosnik
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Sponzorji in donatorji

Člani PGD Oplotnica se za izpolnjevanje zastavljenih načrtov večkrat obrnemo na občane Občine Oplotnica in okoliška
podjetja. Z njihovo pomočjo lažje sledimo ciljem, večamo varnost v lokalnem okolju in uspešnejše opravljamo naše
poslanstvo.
Na naše prošnje je vedno lep odziv, zato iskrena HVALA vsakemu, ki nas je v preteklosti kadarkoli podprl.
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VIRI IN LITERATURA
• Arhiv PGD Oplotnica

• Božič B. (1988). Gasilstvo na Slovenskem: do leta 1941. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije.
• Častniki: Deutsche Wacht, Domovina, Gasilec, Jutro, Marburger Zeitung, Nova doba, Slovenec, Slovenski
gospodar, Slovenski dom
• Fromme’s Österreichischer Feuerwehr-Kalender
• Pokrajinski arhiv Maribor
• Regoršek A. (2021). Lokalizacija učenja na primeru geografije in zgodovine Oplotnice.
• Štajerski deželni arhiv v Gradcu

SLIKOVNO GRADIVO
• Arhiv PGD Oplotnica
• Kunej Božo
• Majerič Aleš
• Makovec Rok
• Pozne Franci
• Ribič Franci
• Skarlovnik Vili
• Valenčak Borut
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1912 - 2022

‚

Naj bo dan al noč že 110. let hitimo na pomoč

