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1.  GASILSKA ZVEZA MARIBOR 
  OB 70-LETNICI OBSTOJA

V mesecu decembru 1948 sta bili ustanovljeni 
Mestna gasilska zveza Maribor in Okrajna gasilska  
zveza Maribor okolica. To je bil začetek samostoj-
nega delovanja gasilske organizacije v Mariboru 
in okolici. Operativne gasilske naloge sta od tedaj 
vodila štaba gasilskih zvez, ki sta jima načelovala 
poveljnika.
V obdobju sedemdesetih let so se dogajale uprav-
ne spremembe, ki se jim je prilagajala tudi gasilska 
organiziranost. Menjavala se je teritorialna razdeli-
tev in s tem tudi nazivi. Doživljali smo večkratne 
razdružitve in ponovne združitve. Naslednica vseh 
teh dogajanj v sedemdesetih letih v gasilski orga-
niziranosti je današnja Gasilska zveza Maribor s 
prostovoljnimi gasilskimi društvi na terenu in pro-
stovoljnimi industrijskimi gasilskimi društvi, ki jih 
združuje.
Gasilci smo si ves čas od ustanovitve gasilskih zvez 
prizadevali za čim boljšo protipožarno zaščito, za 
reševanje družbene in zasebne lastnine, za reševanje 
dragocenih človeških življenj v požarih, elementar-
nih in drugih nesrečah. Postali smo viden člen in 
subjekt s pomembnim deležem v povojni graditvi. 
Gasilska društva so s svojimi člani na prostovoljni 
osnovi gradila gasilske domove, ki so v mnogih kra-
jih prerasli tudi v domove krajanov in s tem v prave 
kulturne in družbene centre.
Sedemdeset let aktivnega razgibanega delovanja 
pomeni sedemdeset let skupne poti v okviru gasil-
ske organizacije Maribora in občin, kjer prostovolj-
na gasilska društva združuje sedanja Gasilska zveza 
Maribor. Ob tako pomembni obletnici se ponuja 
priložnost, da se  ozremo v pretekli čas in si prik-

ličemo v spomin dogodke, ki so usmerjali njeno 
rast, da se spomnimo ljudi, ki so jo ustvarjali in 
vodili, da se zahvalimo vsem, ki so prispevali k ra-
zvoju gasilske organizacije v Mariboru in v njegovi 
bližnji in širši okolici.
Z željo, da bi poudarili pomembnejše dogodke 
v 70-letni preteklosti Gasilske zveze Maribor, je 
upravni odbor sklenil izdati zbornik, kjer so pred-
stavljeni najpomembnejši dogodki naše prehojene 
poti.
Strani zbornika so posvečene času obnove, rasti in 
organiziranosti gasilstva od povojnih dni do danes. 
Obravnavajo ljudi, ki so iz globokega entuziazma v 
težkih dneh po vojni obnavljali in ustanavljali pro-
stovoljna gasilska društva, zbirali gasilsko opremo, 
po napornem delovnem času gradili društvene do-
move in bili ob tem nenehno pripravljeni spopasti 
se s požari, ki so pogosto divjali s svojo uničujočo 
močjo. Prav tako so bili pripravljeni vedno poma-
gati vsakemu ob elementarni ali drugi nesreči.
Vsem njim so sledili in sledijo novi in mlajši to-
variši in tovarišice, ki so delo nadaljevali in ga na-
daljujejo, dograjujejo in negujejo svetlo tradicijo 
pomoči in humanosti izkazane celotni naši družbi. 
Gasilska organizacija ne bi bila danes to, kar je, če 
ne bi armada njenih širši javnosti neznanih članov, 
kot strnjena množica sledila vodjem, ki jih je iz-
brala izmed svojih najboljših. Tej množici gasilcev 
od najmlajših do najstarejših je posvečen zbornik.

Upravni odbor                                                                                            
Gasilske zveze Maribor
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2. NAGOVOR PREDSEDNIKA

Včasih kar pozabimo, 
da so se že naši predni-
ki pred več kot stole-
tjem zavedali pomena 
požarnega varstva in 
začeli ustanavljati gasil-
ska društva. Slovensko 
gasilstvo ima 150-letno 
tradicijo, v tem obdobju 
je bilo v gasilski organi-
zaciji veliko narejenega. 
Skozi zgodovino so nas 

spremljali številni dogodki, ki so zaznamovali in 
preizkušali sposobnost naše organizacije, a ta se je 
razvila v pomembno silo na področju zaščite, reše-
vanja in pomoči. Bila so viharna leta in obstati je 
bilo mogoče le z vztrajnostjo, iskreno pripadnostjo 
svojemu poslanstvu in z veliko mero sloge. Prežive-
ti vojne, spremembe političnih sistemov, nastanek 
nove države ter številne reforme organiziranosti in 
financiranja požarne varnosti je velik uspeh. Še naj-
pomembnejše je dejstvo, da smo gasilci še naprej 
zaupanja vredna organizacija, ki je strokovno pod-
kovana za opravljanje še tako zahtevnih intervencij.
Gasilci smo s trenutno opremljenostjo zadovoljni, 
toda naš delokrog se vedno bolj širi. Nismo več 
poklicani samo za gašenje požarov, ampak smo 
postali splošno-reševalna služba, ki je z operativno 
pripravljenostjo sposobna 24 ur na dan ukrepati 
na teritoriju celotne Slovenije. Ukvarjamo se tudi 
z nesrečami, ki so posledica neurij, poplav in ne-
srečami v prometu, z nevarnimi snovmi in še s čim. 
Sposobnost kolektivno nastopati je zagotovilo, da 
smo lahko prebrodili vse zahtevne naloge in akcije. 
Vizija ustanoviteljev, modrost in izkušnje vetera-
nov, moč in pogum operativnih gasilcev ter zagon 
mladih rodov gasilk in gasilcev je rezultat obstoja 
gasilstva.
V gasilskih društvih so ljudje našli socialno oporo 
ter solidarno in nesebično pomoč ob vsakršni ne-
sreči. Gasilske zveze imamo nalogo ta društva pove-
zovati, jim ustvarjati pogoje, nuditi servis in pomoč 
za lažje delovanje.
Predstavniki gasilske zveze si moramo prizadeva-
ti pridobljeno zaupanje nadgrajevati,  vključevati 
dobre prakse in metode dela, ki nas združujejo. Za-

vedati se moramo ustanovitvenega namena, vse od 
nastanka naše zveze leta 1949, v prvotni obliki in 
danes.
Gasilska zveza Maribor opravlja pomembno pos-
lanstvo s povezovanjem in vodenjem gasilstva v 
MO Maribor, Občinah Hoče-Slivnica, Rače-Fram, 
Miklavž na Dravskem polju in Duplek, kjer ima 
gasilstvo bogato tradicijo. Gasilska zveza je po-
memben vezni člen med lokalnimi skupnostmi in 
PGD na terenu in PIGD v industriji; v okviru naše 
organizacije pa med PGD in PIGD z GZ Slovenije.
Ocenjujem, da imamo gasilci ne glede na to, da 
delujemo v različnih občinah več skupnih interesov 
in ciljev, ki jih lažje in učinkoviteje uresničujemo 
v skupni GZ, kar nam zagotavlja organizacijsko 
trdnost in stabilnost.
Vzorno sodelovanje gasilskih društev z GZ Mari-
bor omogoča sledenje sodobnim smernicam delo-
vanja, urejenemu poslovanju, vključevanje v razne 
aktivnosti in izobraževanje gasilcev. Želim izposta-
viti tudi poseben odnos do poklicnih gasilcev v in-
dustriji, hkrati sem velik zagovornik ustvarjenega 
odličnega sodelovanja s poklicnimi kolegi in vod-
stvom JZ – Gasilska brigada Maribor.
Zaupanje, ki nam je bilo potrjeno na volitvah nad-
grajujemo in ustvarjamo pogoje za nemoteno delo 
vseh, ki skupaj nastopamo in predstavljamo GZ 
kot potreben in pomemben člen v sistemu.
Spoštovani prostovoljci, gasilke in gasilci, ob 70. 
obletnici GZ Maribor vam še  naprej želim požrtvo-
valnosti, sodelovanja in prizadevnega dela na po-
dročju gasilstva, zaščite in reševanja. Te vrednote 
moramo v bodoče še bolj negovati in spoštovati, 
mlade gasilke in gasilce pa spodbujati pri delu in 
izobraževanju, da bodo ohranjali in krepili pokon-
čen, samozavesten in human lik gasilca. 
Hvala vam, spoštovane gasilke, gasilci in cenjeni 
prijatelji gasilstva za vaš prispevek pri našem sku-
pnem delu, iskrene čestitke in veliko uspehov tudi 
v prihodnje.

NA POMOČ!
Predsednik Gasilske zveze Maribor

Slavko Kramberger, VGČ II. st

Spoštovane gasilke, gasilci in cenjeni prijatelji gasilstva

Predsednik 
Slavko Kramberger
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3.  NAGOVOR POVELJNIKA
GZ Maribor – 70 let skupnega operativnega dela 

Osnovno poslanstvo 
gasilstva, pomagati oz. 
ukrepati v primeru nes-
reče, se je ohranilo vse 
od njegovih začetkov. 
Srčnost ustanoviteljev, 
razum veteranov, po-
gum operativnih gasil-
cev ter zagon mladine 
so vrline, ki odlikujejo 
gasilsko organizacijo v 
Sloveniji in jo uvrščajo 

med najbolje organizirane na svetu.
Požari, elementarne nesreče, tehnične intervencije, 
nesreče z nevarnimi snovmi in drugi izredni do-
godki so situacije na katerih zahtevne naloge zašči-
te in reševanja opravljajo gasilske operativne enote. 
Operativni gasilci so tisti, ki se odzovejo klicu na 
pomoč. Uspeh dela na intervenciji je v veliki meri 
odvisen od strokovne usposobljenosti, opremlje-
nosti in psihofizične pripravljenosti gasilcev. Nalo-
ge, ki jih opravlja operativni gasilec, lahko ocenimo 
kot izredno nevarne. Delo na gasilski intervenciji 
pomeni za posameznika napor in veliko izposta-
vljenost raznim nevarnostim. Biti operativni gasilec 
danes je skupek številnih obveznosti, ki jih mora 
posameznik izpolnjevati, da bo njegovo delo na in-
tervenciji uspešno in predvsem varno opravljeno. 
Pripravljenost pomagati človeku v nesreči, požrtvo-
valnost, predanost in tovarištvo so lastnosti, ki na 
kratko opišejo operativnega gasilca.
V Gasilski zvezi Maribor v okviru petih občinskih 
poveljstev oz. javne gasilske službe, danes deluje 21 
prostovoljnih gasilskih društev z usposobljenimi 
operativnimi gasilci ter sodobno gasilsko tehniko 
in opremo. V GZ sta vključeni tudi dve prostovolj-
ni industrijski gasilski društvi. Zgledno in usklaje-
no je tudi sodelovanje s poklicnimi gasilci Gasilske 
brigade Maribor. GZ se preko regije povezuje v 
krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije. Ga-
silci se v organiziranem oz. načrtovanem sistemu 
zaščite in reševanja učinkovito odzovemo klicu na 
pomoč.
V GZ Maribor je v zadnjem obdobju včlanjenih 
več kot 2.000 gasilcev različnih struktur, od tega je 
več kot 700 operativnih gasilcev. Kar četrtina vsega 

članstva je žensk. Število mladih gasilcev (mladin-
cev, pionirjev) iz leta v leto narašča. Prostovoljni 
gasilci GZ Maribor so letno aktivirani na okoli 300 
različnih intervencij.
Danes, ob 70. jubileju GZ Maribor, se v poveljstvu 
zavedamo pomembnih in odgovornih operativnih 
nalog. Skrbimo za področje izobraževanj in uspo-
sabljanj gasilcev, sodelujemo pri opremljanju s so-
dobno gasilsko opremo in tehniko, organiziramo in 
načrtujemo operativno delo, opravljamo vodstvene 
naloge na intervencijah, delujemo preventivno na 
področju varstva pred požari in naravnih nesreč ter 
opravljamo številne druge naloge. Ohraniti visok 
strokovni nivo na področju operativnega gasilskega 
dela je eden od ključnih ciljev. 
Spoštovani gasilci GZ Maribor, tisti, ki ste nekoč in 
tisti, ki danes aktivno delujete v gasilski organizaci-
ji, iskrena hvala za opravljeno delo. Čestitam vam 
ob našem skupnem jubileju.

Tovariši gasilci, NA POMOČ.

Poveljnik GZ Maribor
Samo Robič, VGČ I.

Poveljnik 
Samo Robič
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 4. NAGOVOR DIREKTORJA
 GASILSKE BRIGADE MARIBOR

V veliko veselje in čast mi 
je, da vam lahko v imenu 
Javnega zavoda Gasilska 
brigada Maribor česti-
tam ob vašem jubileju, 
70. letnici Gasilske zve-
ze Maribor. Moje čestit-
ke so namenjene vsem 
članicam in članom za 
ustvarjalno delo pri skrbi 
za organizacijsko stabil-
nost in operativno prip-

ravljenost v naši gasilski zvezi.
Razvoj gasilske dejavnosti skozi zgodovino je do-
življal hitre spremembe vzporedno s tehnološkim 
razvojem. Gasilska tehnika, osebna zaščita in ustre-
zna usposobljenost so bili stalni izzivi za nas gasilce 
v preteklosti, so to še danes, še posebej nam bodo 
izzivi v prihodnosti. 
Skozi desetletja delovanja se je v gasilski brigadi in 
po društvih zamenjalo kar nekaj generacij požrtvo-
valnih gasilcev, sama humana dejavnost reševanja 
ljudi, živali in premoženja  se v teh desetletjih ni 
bistveno spremenila. Gasilska operativa je lahko 
uspešna le, če deluje kot en mož, zato sta tovarištvo 
in timsko delo svetinja, ki jo na teritoriju gasilske 
zveze skrbno negujete.
Javni zavod Gasilska brigada Maribor je poklicna 
gasilska enota VII. kategorije, ki opravlja preven-
tivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred po-
žari ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih 

nesrečah na območju Občin Maribor, Miklavž na 
Dravskem polju, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-
-Fram in Starše, ki so v večini tudi člani Gasilske 
zveze Maribor in vsi skupaj odlično sodelujemo.
Začetki delovanja gasilske zveze seveda niso bili 
lahki, vendar se je z leti Gasilska zveza Maribor or-
ganizacijsko in kadrovsko krepila. Na zavod in na 
društva je prihajala nova, vse zahtevnejša oprema in 
tehnika. Od vseh sodelujočih je zahtevalo, da poleg 
tekočih izvajanj dejavnosti vse več časa namenjajo 
usposabljanju in vajam ter usvajanju novih znanj in 
veščin, kar je tudi ena od prioritetnih nalog gasilske 
zveze.
Vesel sem, da sem lahko aktivno poklicno deloval v 
Gasilski brigadi Maribor skupaj z vami, da sem imel 
priložnost napisati uvodni nagovor in spoznati ga-
silce iz sestava zveze, s katerimi sem in še delam ter 
se z njimi veselim uspešnih intervencij. Zavedam 
se, da sam ne morem storiti veliko, hkrati pa sem 
prepričan, da s pomočjo poklicnih in prostovolj-
nih gasilcev, ki so vključeni v zvezo in s podporo 
Mestne občine Maribor, lahko skupaj zagotovimo 
visoko stopnjo požarne varnosti v našem mestu.
Na koncu se zahvaljujem vsem na Gasilski zvezi 
Maribor, ki nam omogočate in ste pripomogli k 
uspešnemu zagotavljanju in izpolnjevanju nalog 
Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor.

Gasilska brigada Maribor
Aleš Ciringer

70 let uspešnega delovanja gasilske zveze Maribor

Direktor JZ GB Maribor 
Aleš Ciringer
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5. PREGLED RAZVOJA 
 GASILSKE ORGANIZACIJE 
	 NA	OBMOČJU	MARIBORSKIH	OBČIN	IN	MESTA	MARIBORA
 OD OSVOBODITVE DO LETA 1998

Medvojne razmere
Okupator je po zasedbi našega ozemlja aprila 1941 
razpustil vsa gasilska društva. Gasilsko premoženje 
je zaplenil v korist okupatorske države. Iz razpušče-
nih gasilskih društev je ustanovil policijsko-gasilske 
prostovoljne enote, ki jim je dodelil premoženje 
bivših gasilskih društev. Okupator je enote v mes-
tu razmeroma dobro opremil. Tu je vladala stroga 
disciplina, vsak neopravičen izostanek od vaj, dela 
ali sestankov je bil kaznovan z izključitvijo iz enote.
Gasilstvo je bilo nekakšno pribežališče za moško 
prebivalstvo, ker je bil vsak član bolj ali manj zašči-
ten pred politično dejavnostjo DOMOVINSKE 
ZVEZE (Heimatbund) in oproščen vojaške obvez-
nosti v Wehrmanschaftu.

Leto 1945
V septembru 1945 je bila Slovenija razdeljena na 5 
okrožij. Mariborsko okrožje je segalo od Črne na 
Koroškem do Lendave v Prekmurju in do Središča 
ob Dravi. Okrožje je bilo razdeljeno v okraje. Ma-
riborsko okrožje je imelo 9 okrajev, ožje območje je 
obsegalo 3 okraje, in sicer:
- Maribor- mesto,
- Maribor levi breg,
- Maribor desni breg.
Okrožni odbor Osvobodilne fronte Maribor 
(OOOF) je zadolžil Milana Klemenčiča, člana 
Gasilskega društva Pobrežje, da organizira v mari-
borskem okrožju gasilsko službo po okrajih. Vsak 
okraj v mariborskem okrožju je imenoval gasilskega 
referenta, ki je usklajeval delovanje gasilskih čet na 
svojem območju. Vsak okraj je imel svojo gasilsko 
organizacijsko obliko, zato v gasilskih enotah raz-
poznavnost gasilcev ni bila enotna.
Komandant mesta Maribora, Štefan Pavšič, je po 
osvoboditvi Maribora zadolžil in pooblastil Anto-
na Robinščaka, člana Gasilskega društva Maribor- 
mesto, da organizira iz bivših (predvojnih) gasilskih 
društev, ki jih je okupator razpustil, gasilske čete za 
ponovni prevzem gasilske službe. Anton Robinščak 
je opravljal funkcijo gasilskega referenta pri Okraj-
nem mestnem odboru do leta 1948, ko je bila z 
zakonom ustanovljena Mestna gasilska zveza. Od 

leta 1948 dalje je opravljal službo gasilskega uprav-
nega referenta pri Mestnem ljudskem odboru OF 
do svojega izstopa iz službe leta 1949.

V okraj Maribor- mesto so tedaj spadale naslednje 
terenske gasilske čete:
- Maribor- mesto,
- Pobrežje,
- Studenci,
- Tezno.
Gasilska četa Tezno je bila ustanovljena 1. 11. 1945 
s pomočjo gasilske čete Maribor- mesto, ki je dala 
tezenski četi najpotrebnejše gasilsko orodje, opre-
mo in vozilo.

Industrijske gasilske čete:
 Vsa večja podjetja so imela najpotrebnejšo gasilsko 
opremo, gasilsko službo so opravljali člani med voj-
no ustanovljene civilne zaščite (Luftschutz), iz njih 
so pozneje nastala industrijska gasilska društva. V 
letu 1945 so bile v okraju Maribor - mesto nasled-
nje industrijske čete:
- Mariborska tekstilna tovarna - Melje,
- Splošna stavbena družba (Metalna) - Tezno,
- Tovarna železniških vozil - Tabor,
- Predilnica in tkalnica - Tabor,
- Svila - Pobrežje,
- Tekstilna tovarna Vigonka,
- Tovarna sukanca Teksta.

Industrijske gasilske čete MTT - Melje, Metalna 
in Tovarna železniških vozil so bile ustanovljene že 
pred letom 1941. Za okrajnega gasilskega referenta 
Maribor - levi breg je bil imenovan Štefan Lukas, 
član Gasilskega društva Pesnica, z odločbo Okraj-
nega ljudskega odbora OF – odsek za notranje za-
deve (št. 2449/45 z dne, 22. 8. 1945). To funkcijo 
je opravljal brezplačno do ustanovitve Okrajne ga-
silske zveze Maribor - okolica (19. 12. 1948).
V sestavu okraja Maribor-levi breg so bile obnovl-
jene gasilske čete: Dvorjane, Benedikt, Gradišče, 
Jakobski Dol, Jurovski Dol, Kungota, Lenart v 
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Slov. goricah, Pernica, Pesnica, Selnica ob Dravi, 
Ščavnica, Šentilj, Voličina, Zimica. Najnujnejšo 
gasilsko opremo v tem okraju sta imeli le tovarni:
- Tovarna lesovine (Ceršak) in
- Tovarna kartona (Sladkogorska).

Za okrajnega gasilskega referenta v Okraju Mari-
bor-desni breg je bil imenovan Srečko Ajgner, član 
Gasilskega društva Ruše. To funkcijo je opravljal 
do združitve obeh okrajev levi in desni breg v Okraj 
Maribor - okolica. V sestavu Okraja Maribor-desni 
breg so bile obnovljene gasilske enote: Bistrica pri 
Rušah, Fram, Gorica, Hotinja vas, Lovrenc na Po-
horju, Miklavž, Podova, Prepolje, Rače, Ruše, Star-
še, Smolnik. Najnujnejšo gasilsko opremo v tem 
okraju so imele tovarne: Jeklo-Ruše, Tobi - Bistrica 
pri Rušah, Tovarna dušika Ruše.
Vsak okraj je imel referenta za gasilstvo. Organiza-
cijska oblika okrajnega gasilskega poveljstva, ki ga 
je ta referent vodil,  ni bila predpisana. Referenti so 
bili po strokovni plati neposredno podrejeni Mi-
nistrstvu za notranje zadeve v Ljubljani.
Pri Krajevnih ljudskih odborih OF so bila ustanovl-
jena krajevna gasilska poveljstva. Krajevno gasilsko 
poveljstvo je vodil politični delavec s pomočjo stro-
kovnjaka iz gasilskih vrst. Pozneje je z ustanovitvijo 
gasilskih društev prenehala funkcija krajevnih po-
veljstev. Gasilsko četo je vodil poveljnik čete, ki je 
bil predstavnik čete pri organih oblasti, vodil  je 
tudi operativno delo. Organizacijska oblika gasil-
ske čete ni bila predpisana. Nekatere čete so imele 
upravne odbore, nekatere  tega organa niso imele.

Za administracijo in oskrbo gasilskih čet s pogon-
skim gorivom je skrbel Odsek za notranje zadeve 
pri Mestnem ljudskem odboru. Oddelek gasilstva 
je vodila Ljudska milica pri Mestnem ljudskem od-
boru. Gasilska oprema, ki jo je bežeči okupator ob 
koncu vojne zapustil in oprema društev, ki je bila 
skrita pred odhodom okupatorja, je bila zametek 
opreme tedanjih gasilskih čet.
Ministrstvo za notranje zadeve v Ljubljani je razpisa-
lo leta 1945 tri tekmovanja z nagradami v gasilskem 
orodju in opremi. Tega tekmovanja se je udeležilo 
malo gasilskih čet. Nekateri organizatorji tekmovan-
ja so dobili diplome. Tako diplomo je prejel Srečko 
Ajgner iz Ruš za okraj Maribor - desni breg.

Leto 1946
Tega leta je bilo organizirano široko tekmovanje za 
obnovo domovine. V gasilski dejavnosti so bila s 
tekmovanjem zajeta vsa področja od obnove do-
mov in vozil do strokovnega izobraževanja in pri-
dobivanja spretnosti z gasilskim orodjem in opre-
mo. Gasilsko poveljstvo Maribor-mesto je tega leta 
pripravilo tekmovanje z orodjem na bivšem šport-
nem prostoru Železničar ob Tržaški cesti. Tekmo-
vanje je organiziral gasilski referent Anton Robin-
ščak. Tekmovali so v suhem trodelnem napadu, pri 
čemer so se mesta tekmovalcev določila z žrebom. 
Takega tekmovanja pozneje v Mariboru ni bilo več. 
Čakajoče tekmovalne enote niso imele dostopa na 
športni prostor, bila je predpisana stroga disciplina. 
Za prvih pet mest so zmagovalne enote prejele dip-
lome. Takšno diplomo sta prejeli tudi GD Pobrežje 
in GD Tezno.

Okraj Maribor - levi breg je organiziral takšno tek-
movanje za 1. maj. Diplomo je med drugimi preje-
la tedanja gasilska četa Selnica ob Dravi.

Leta 1946 je zvezni organ oblasti izdal obvezna 
navodila za obrambo pred požarom (Ur. list FLRJ 
– 2. februar 1946). Z nekaterimi politično uprav-
nimi spremembami v razdelitvi Slovenije tega leta 
so nastale spremembe v okrajih. V okrožjih ni 
bilo sprememb. Te spremembe so v mariborskem 
okrožju povzročile, da sta se združila Okraja Mari-
bor - levi breg in desni breg v Okraj Maribor okoli-
ca. Del Okraja Maribor-desni breg je bil priključen 
Okraju Slovenska Bistrica in s tem so nastale tudi 
spremembe v seznamu gasilskih čet. Gasilski četi 
Spodnja in Zgornja Polskava sta bili priključeni 
Okraju Slovenska Bistrica.

V Okraj Maribor - mesto so leta 1946 spadale na-
slednje gasilske čete:
terenske gasilske čete:
- Bohova  - Pobrežje
- Brezje   - Radvanje
- Dogoše  - Razvanje
- Hoče   - Studenci
- Kamnica  - Tezno
- Maribor-mesto - Zrkovci
- Pekre
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industrijske gasilske čete:
- Mariborska livarna - Tovarna kuhinjskega 
      pohištva
- MTT Melje  - Pobrežje
- MTT Tabor  - Svila Pobrežje
- MTT Vigonka - Tovarna sukanca Teksta
- Splošna stavbena družba
- Tovarna železniških vozil
- Zlatorog

Za okrajnega gasilskega referenta Maribor-okolica 
je bil imenovan Štefan Lukas, dotedanji okrajni re-
ferent za Maribor - levi breg. V tem okraju so bile 
naslednje gasilske čete:
terenske gasilske čete:
- Benedikt  - Dvorjane
- Bistrica-Ruše  - Fram
- Gorica  - Podova
- Gradišče  - Prepolje
- Hotinja vas  - Rače
- Jakobski Dol  - Ribnica na Pohorju
- Jurovski Dol  - Ruše
- Kungota  - Selnica ob Dravi
- Lenart v Slov. goricah - Smolnik
- Lovrenc na Pohorju - Slemen
- Malečnik  - Starše
- Miklavž  - Ščavnica
- Pesnica  - Voličina
- Pernica  - Zimica

industrijske gasilske čete:
- Tovarna dušika Ruše
- Tovarna lesovine in lepenke Ceršak

Leto 1948 in 1949
Leta 1948 je bil izdan Zakon o gasilskih društvih 
(Ur. list SRS – 21. 5. 1948). Gasilske čete so se 
preimenovale v gasilska društva. Z zakonom je bil 
izdan tudi poslovnik z naslovom Pravilnik gasilskih 
društev (Ur. list LRS- 3/1948). Upravne zadeve ga-
silskih društev prevzamejo po novem predsedniki 
društev, operativne zadeve vodijo poveljniki druš-
tev. S tem zakonom je podana možnost za ustano-

vitev okrajnih gasilskih zvez in Republiške gasilske 
zveze Slovenije. Z ustanovitvijo gasilskih zvez pre-
neha podrejenost gasilskih društev referentom pri 
Okrajnih ljudskih odborih.
Tega leta je bila Slovenija ponovno razdeljena. Na-
mesto dotedanjih okrožij je bila razdeljena na 29 
okrajev in glavno mesto Ljubljana. Med okraje sta 
spadala tudi mesto Maribor in Maribor okolica.
Leta 1948 je bila ustanovljena Mestna gasilska 
zveza Maribor in Okrajna gasilska zveza Maribor 
okolica. Za predsednika Mestne gasilske zveze je 
bil izvoljen Karel Rakuša, član Gasilskega društva 
Maribor- mesto, za poveljnika Milan Klemenčič, 
član Gasilskega društva Pobrežje. Operativne gasil-
ske naloge je od tedaj vodil štab občinske gasilske 
zveze, ki mu je načeloval vsakokratni poveljnik.

V sestavu Mestne gasilske zveze so bila naslednja 
gasilska društva:
terenska gasilska društva:
- Brezje   - Radvanje
- Dogoše   - Studenci
- Maribor -mesto - Tezno
- Pobrežje  - Zrkovci

Opomba: Iz Mestne zveze so gasilska društva Bo-
hova, Hoče, Kamnica, Pekre in Razvanje prešla v 
Gasilsko zvezo Maribor okolica (ustanovni zapis-
nik občnega zbora Okrajne gasilske zveze Maribor 
okolica z dne, 19. 12. 1948)

industrijska gasilska društva:
- Tovarna železniških vozil
- Elektrokovina
- MTT Melje
- MTT Tabor
- MTT Vigonka
- Mariborska livarna
- Marles -Pobrežje
- Metalna
- Tekstilna tovarna sukancev Teksta
- Tovarna umetnih brusov Swaty
- Svila Pobrežje in
- Zlatorog
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Okrajna gasilska zveza Maribor okolica je imela 
ustanovni občni zbor, 19. 12. 1948. Za predsed-
nika zveze je bil izvoljen Mirko Torej, član Gasil-
skega društva Lovrenc na Pohorju, za poveljnika  
Štefan Lukas, član Gasilskega društva Pesnica, ki 
je opravljal dolžnost gasilskega referenta pri Okraj-
nem ljudskem odboru Maribor okolica. Ta zveza je 
vključevala naslednja gasilska društva:

terenska gasilska društva:
- Benedikt  - Hotinja vas
- Bistrica-Ruše  - Jakobski Dol
- Bohova  - Jarenina
- Dvorjane  - Jurovski Dol
- Fram   - Kamnica
- Gorica  - Kungota
- Lovrenc na Pohorju - Lenart – Slov. gorice
- Malečnik  - Starše
- Miklavž  - Ščavnica
- Pekre   - Šentilj
- Pernica  - Podova
- Pesnica  - Prepolje
- Gradišče – Slov. gorice - Rače
- Hoče   - Razvanje
- Ribnica na Pohorju - Smolnik
- Ruše   - Zimica
- Selnica  ob Dravi - Zlatoličje
- Slemen  - Voličina

industrijska gasilska društva:
- Ceršak
- Tovarna dušika Ruše

Pomemben dogodek v letu 1948 je bila ustanovi-
tev poklicne gasilske enote. Ustanovljena je bila 1. 
januarja 1949  in to z dekretom Ministrstva za no-
tranje zadeve vlade LRS, imenovala se je Gasilska 
milica. Ob ustanovitvi je štela 20 mož, od katerih je 
11 že izkušenih gasilcev prišlo iz ljubljanske poklic-
ne gasilske enote, 9 pa jih je bilo Mariborčanov – 
delavcev UJV. V prvem letu je v enoto prišlo še 8 
mož. Tehnična sredstva in opremo je enota dobila 
iz vojnega plena in od prostovoljnih gasilskih druš-
tev. Prvi komandant enote je bil Jože Stupan. 

Ustanovni občni zbor Gasilske zveze Slovenije je 
bil, 2. 10. 1949, v Ljubljani. Upravni odbor zveze 
je bil sestavljen samo iz članov ljubljanskih gasil-
skih zvez, za namestnika v upravnem in nadzornem 
odboru  so bili izvoljeni gasilci iz raznih krajev Slo-
venije (Branko Božič: Razvoj gasilstva na Sloven-
skem, 1948, stran 221).

Leta od 1950 do 1955
V letu 1950 pride do ponovne spremembe v uprav-
ni razdelitvi med Okrajem Maribor - mesto in Ma-
ribor okolica. Iz Mestnega okraja sta zaradi tega 
prešla v okolico Gasilski društvi Dogoše in Zrkov-
ci. Mestni okraj je bil upravno razdeljen v mestne 
rajone, kar ni imelo vpliva na organizacijo Mestne 
gasilske zveze. Ponovno sta se v Mestno gasilsko 
zvezo vrnili Gasilski društvi Brezje in Kamnica. V 
letu 1952 je nastopila nova sprememba v uprav-
ni razdelitvi Slovenije, okraja Maribor - mesto in 
Maribor okolica sta ostala. V letu 1952 je bil pred-
sednik Mestne gasilske zveze Maribor Karel Raku-
ša, član GD Maribor - mesto, za poveljnika je bil 
izvoljen Milan Klemenčič, član GD Pobrežje.
V Mestno gasilsko zvezo so bila vključena naslednja 
gasilska društva:

terenska gasilska društva
- Brezje   - Radvanje
- Kamnica  - Studenci
- Maribor -mesto - Tezno
- Pobrežje

industrijska gasilska društva
- Elektrokovina
- Mariborska livarna
- Mariborska tekstilna tovarna Melje
- MTT Tabor
- MTT Vigonka
- Marles Limbuš
- Metalna
- Teksta
- Sekcija za vleko
- Tovarna umetnih brusov Swaty
- Tovarna železniških vozil
- Tovarna avtomobilov Maribor
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- Svila
- Zlatorog

Za predsednika Okrajne gasilske zveze je bil leta 
1952 izvoljen Anton Pšeničnik, član Gasilskega 
društva Rače, za poveljnika zveze  Štefan Lukas iz 
Gasilskega društva Pesnica.

V sestavu Okrajne gasilske zveze Maribor okolica 
so bila gasilska društva:

terenska gasilska društva
- Benedikt  - Jurovski Dol
- Bistrica-Ruše  - Kamnica
- Bohova  - Korena
- Cerkvenjak v Slov. goricah   - Laporje
- Dogoše  - Lenart v Slov. goricah
- Dvorjane  - Malečnik

Tov. Vili Urgl, dolgoletni poveljnik PIGD TAM, s praporom iz 

leta 1952,  poklonil ga je GZ Maribor.

- Fram   - Miklavž
- Gorica  - Oplotnica
- Gradišče v Slov. goricah
- Osek
- Hoče   - Ožbalt
- Hotinja vas  - Pekre
- Jakobski Dol  - Pernica
- Jarenina  - Pesnica
- Podova  - Sp. Polskava
- Poljčane  - Starše
- Pragersko  - Ščavnica
- Prepolje  - Šentilj
- Rače   - Šmartno na Pohorju
- Razvanje  - Trniče
- Ribnica – Pohorje - Zimica
- Ruše   - Zg. Kungota
- Selce   - Zg. Polskava
- Selnica ob Dravi - Zg. Velka
- Slemen  - Zlatoličje
- Slov. Bistrica  - Zrkovci
- Smolnik  - Voličina

industrijska gasilska društva
- Tovarna lesovine Ceršak
- Tovarna dušika Ruše
- Sladkogorska tovarna papirja in kartona Sladki Vrh

Leta od 1955 – 1958
Leta 1955 je Slovenija doživela novo upravno raz-
delitev. Število okrajev se je zmanjšalo na 11. Na-
stane nov okraj Maribor, nekdanji Mestni okraj in 
okolica se reorganizirata v sedem občin:

1. Maribor-Center  5. Rače
2. Maribor- Košaki  6. Ruše
3. Maribor -Tabor  7. Šentilj
4. Maribor- Tezno

Okrajna gasilska zveza Maribor je izvolila za pred-
sednika Antona Pšeničnika, za poveljnika Milana 
Klemenčiča.
Občinska gasilska zveza Maribor-Center  je v letu 
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1955 izvolila za predsednika Karla Rakušo, za po-
veljnika Toneta Benedičiča, oba člana GD Maribor 
- mesto.

Ta zveza je združevala tri terenska gasilska druš-
tva, in sicer:
1. Maribor - mesto
2. Malečnik
3. Kamnica

in štiri industrijska gasilska društva:
1. Mariborska livarna
2. MTT Melje
3. Intes (ustanovljen 1957)
4. Zlatorog

Občinska gasilska zveza Maribor- Košaki je izvolila 
za predsednika Štefana Lukasa, za poveljnika Vilija 
Frejzmana, oba člana Gasilskega društva Pesnica.

Zveza je leta 1955 združevala tri terenska gasilska 
društva:
- Pernica
- Pesnica
- Zg. Kungota

Leta 1958  se ji priključijo še gasilska društva:
- Jarenina   - Šentilj
- Jakobski Dol   - Zg. Velka

Od industrijskih gasilskih društev se leta 1958 pri-
ključita tej zvezi še IGD Ceršak in IGD Tovarne 
kartona Sladki Vrh. Občinska gasilska zveza Šentilj 
je leta 1955 izvolila za predsednika Alojza Anton-
čiča, člana IGD Tovarne lepenke, za poveljnika Jo-
žeta Žunkoviča st., ki je bil član GD Šentilj. Zveza 
je združevala štiri terenska gasilska društva, in sicer:

1. Jarenina  3. Šentilj
2. Jakobski Dol 4. Zg. Velka
in dve industrijski gasilski društvi:
1. Tovarna lesovine Ceršak
2. Sladkogorska tovarna papirja in kartona Sladki Vrh

Občina Šentilj je bila leta 1958 priključena Občini 
Maribor- Košaki (Uradni list SRS, št. 34/58).

Občinska gasilska zveza Maribor- Tabor je izvolila 
za predsednika Antona Perhavca, člana IGD Sek-
cija za vleko, ki ga je za tem nasledil Ferdo Golob.

Poveljniki zveze so bili v naslednjih letih:
- Hugo Marusig – član IGD Tovarne železniških 

vozil
- Aleksander Kuzmič – član IGD Tovarne želez-

niških vozil
- Ferdo Golob – član IGD Swaty
- Karel Samastur – član IGD MTT Tabor

Gasilska zveza je združevala terenska gasilska društva:
1. Pekre  3. Razvanje
2. Radvanje  4. Studenci

in pet industrijskih gasilskih društev:
1. MTT Merinka
2. MTT Tabor
3. Tovarna umetnih brusov Swaty
4. Tovarna železniških vozil Boris Kidrič
5. Sekcija za vleko

Kasneje se je tej gasilski zvezi priključila Občinska 
gasilska zveza Ruše.
Občinski gasilski zvezi Maribor- Tezno je predse-
doval Janko Čakš, član IGD Teksta, poveljeval ji je 
Matevž Krajnik, član GD Pobrežje. Občinska zveza 
je združevala naslednja gasilska društva:

terenska gasilska društva:
- Bohova  - Starše
- Brezje   - Tezno
- Dogoše  - Zimica
- Dvorjane  - Zlatoličje
- Hoče   - Zrkovci
- Korena  - Miklavž
- Pobrežje
Opomba: GD Zimica je bilo leta 1961 ukinjeno 
zaradi pomanjkanja članstva, gasilski dom je bil  
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izročen  Kmetijski zadrugi Korena. Gasilsko druš-
tvo Tezno je bilo ukinjeno leta 1966, ker ni dobilo 
gradbenega dovoljenja za zidavo gasilskega doma.

Urbanisti so utemeljevali, da bi bil gasilski dom 
preblizu doma poklicne gasilske čete na Cesti pro-
letarskih brigad. Dotlej je imelo društvo v najemu 
zasebno zgradbo, ki je bila v slabem stanju. Član-
stvo se je vključilo v GD Pobrežje. Tudi premoženje 
društva je prevzelo GD Pobrežje.

Industrijska gasilska društva:
- Elektrokovina
- Metalna
- Tovarna avtomobilov Maribor
- Teksta, ki se je pridružila MTT Melje
- Tovarna poljedelskih strojev, ki se je pozneje pri-

družila Metalni
- Svila
- Marles – Pobrežje, ki se je kasneje preselil v Lim-

buš

Občinski gasilski zvezi Tezno se je kasneje pridru-
žila Občinska gasilska zveza Rače. V Občinski ga-
silski zvezi Rače je bil predsednik Alojz Kac, član 
GD Hotinja vas, poveljnik  Rihard Kotnik, član 
GD Fram.

Gasilska zveza je združevala terenska gasilska dru-
štva:
- Fram   - Prepolje
- Gorica  - Rače
- Hotinja vas  - Trniče
- Podova

Občinska gasilska zveza Ruše je izvolila za predsed-
nika Janka Prosenjaka, člana GD Ruše, za povelj-
nika Ivana Trupa, člana GD Bistrica pri Rušah. V 
svojem sestavu je imela naslednja terenska gasilska 
društva:
- Bistrica pri Rušah
- Lovrenc na Pohorju
- Selnica ob Dravi
- Smolnik

- Ruše
- Slemen in
- Industrijsko gasilsko društvo Tovarne dušika 

Ruše.

Drugi gasilski festival v Mariboru
V Mariboru, gospodarskem in kulturnem središ-
ču severovzhodne Slovenije, je bil po sklepu III. 
kongresa Gasilske zveze Slovenije II. gasilski fes-
tival 4. in 5. avgusta 1956, na starem stadionu 
Železničarja ob Tržaški cesti. Za organizacijo fes-
tivala je bil zadolžen prireditveni odbor, ki mu je 
predsedoval Milan Klemenčič. Odbor je izdajal 
mesečni bilten z navodili in napotki za vse ude-
ležence. Opisan je bil celo jugoslovanski paradni 
korak, ki so ga morali vaditi udeleženci parade. V 
dveh festivalskih dneh se je v Mariboru zvrstilo 
več kulturnih prireditev, demonstracije gasilske-
ga orodja, regata Brodarskega društva Sidro na 
Dravi, nastop gasilcev na stadionu Železničar-
skega športnega društva ob Tržaški cesti in velika 
parada.

V paradi je nastopilo 55 ešalonov po 120 oseb, od 
tega 9 ešalonov članic, šest ešalonov mladincev in 
trije ešaloni pionirjev. Prikazana je bila tudi vsa 
sodobna gasilska tehnika, med njimi dve napa-
dalni skupini na kolesih s prikolico in prenosno 
črpalko Savica in nova tipizirana vozila Tovarne 
avtomobilov Maribor. Na slavnostnem nastopu 
so pokazali svoje spretnosti gasilci iz naslednjih 
gasilskih zvez:

1. OGZ Celje – trodelni napad
2. OGZ Kranj – samaritanske vaje
3. OGZ Ljubljana – zaključna slika
4. OGZ Ptuj – vaje z rutami, lestvami in cevmi
5. OGZ Murska Sobota - vaje po venčku narodnih 
pesmi
6. OGZ Trbovlje – vaje gašenja in reševanja v rovih
7. OGZ Maribor – vaje s kljukastimi lestvami in 
praktične vaje

Pionirji vseh gasilskih zvez so pokazali skupno 
vajo z vedrovko. Zanimivost tega nastopa je vaja 
tridelnega napada, kjer vaje z vedrovko niso bile 
izvedene kot tekmovanje, ampak so nastopajoči 
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vsako operacijo začeli in končali sočasno na skup-
no povelje.

Leta od 1958 do 1959
Leta 1958 je Slovenija spet doživela upravno spre-
membo, in sicer je bila razdeljena na 19 okrajev. Ta 
sprememba ni vplivala na organizacijo Okrajne ga-
silske zveze Maribor. Za predsednika je bil izvoljen 
Anton Pšeničnik, za poveljnika  Milan Klemenčič. 
Za izjemne zasluge v gasilski organizaciji je Anton 
Pšeničnik prejel leta 1977 najvišje slovensko gasil-
sko priznanje nagrado Matevža Haceta s kipcem.
Leta 1958 je bila ukinjena Občina Šentilj, gasilska 
društva so se priključila Občini Maribor- Košaki. 
Leta 1959 je bila prav tako ukinjena Občina Rače, 
ki se je priključila Občini Maribor- Tezno, prav 
tako tudi vsa GD te občine.

Leta 1960 do 1967
Leta 1960 je prišlo do nove reorganizacije v LR Slo-
veniji. Ostalo je le osem okrajev, med njimi okraj 
Maribor, ki je imel 11 občin od Črne na Koroškem 
do Gornje Radgone in Središča ob Dravi. Od ma-
riborskih občin so ostale:
1. Maribor - Center
2. Maribor -Tabor
3. Maribor -Tezno

Na ustanovnem občnem zboru nove Okrajne gasil-
ske zveze so izvolili za predsednika Antona Pšenič-
nika, za poveljnika Milana Klemenčiča in za tajni-
ka Franca Robinščaka. Za predsednika nadzornega 
odbora je bil izvoljen Janko Čakš, član OGZ Tezno 
(zapisnik z dne, 23. 4. 1961).
Leta 1963 je bil na občnem zboru Okrajne gasilske 
zveze (10. 11. 1963) izvoljen za predsednika Janko 
Čakš, član IGD Teksta, za poveljnika  Tone Bene-
dičič, član GD Maribor-mesto. Za predsednika na-
dzornega odbora je bil izvoljen Anton Pšeničnik.
Za Občini Maribor- Košaki in Ruše je bil izdan 
poseben odlok o združitvi z Občinama Maribor- 
Center in Maribor -Tabor še pred ukinitvijo okra-
jev na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju.
V Občinski gasilski zvezi Maribor - Center je bil 
izvoljen za predsednika Štefan Lukas, za poveljnika  
Franc Ljubič, član IGD MTT Melje.

Gasilska zveza je združevala naslednja terenska ga-
silska društva:
- Jakobski Dol  - Maribor -mesto
- Jarenina  - Malečnik
- Kamnica  - Šentilj
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- Pernica  - Zg. Kungota
- Pesnica  - Zg. Velka

in industrijska gasilska društva
- Tovarna lesovine in lepenke Ceršak
- Mariborska livarna
- MTT Melje
- Mlin in testenine
- Sladkogorska tovarna papirja in kartona Sladki Vrh
- Zlatorog

Občinska gasilska zveza Maribor- Tabor je leta 
1960 (občni zbor 26.  2. 1960) izvolila za predsed-
nika Alojza Šmida, člana IGD Tovarne železniških 
vozil, za poveljnika zveze je bil izvoljen Karel Sa-
mastur, član IGD MTT Tabor.

V sestavu te občinske zveze so bila naslednja teren-
ska gasilska društva:
- Bistrica-Ruše   - Ruše
- Lovrenc na Pohorju  - Smolnik
- Pekre    - Studenci
- Radvanje   - Selnica ob Dravi
- Razvanje   - Slemen

in industrijska gasilska društva:
- MTT Merinka - Tovarna dušika Ruše
- MTT Tabor  - Tovarna železniških vozil
- Tovarna brusov Swaty - Sekcija za vleko

V Občinski gasilski zvezi Maribor - Tezno je bil leta 
1960 izvoljen za predsednika Ivan Kek, za poveljni-
ka  Matevž Krajnik, oba člana GD Pobrežje. Zveza 
je združevala terenska gasilska društva:
- Bohova  - Pobrežje
- Brezje   - Prepolje
- Dogoše  - Podova
- Dvorjane  - Rače
- Fram   - Starše
- Gorica  - Tezno
- Hoče   - Trniče
- Hotinja vas  - Zlatoličje
- Korena  - Zrkovci

- Miklavž

in industrijska gasilska društva:
- Elektrokovina  - Teksta
- Metalna  - Tovarna avtomobilov
- Tovarna poljedelskih strojev - Svila
- Marles

Leta 1966 je izšel zakon o združitvi dotedanjih treh 
mariborskih občin v Občino Maribor.

Leta od 1967 do 1980
Leta 1967 je bila osnovana skupna Gasilska zveza 
Maribor. Za predsednika je bil na občnem zboru  
(2.  4. 1967) v dvorani Tovarne Swaty izvoljen Ivan 
Kek, ki je opravljal to dolžnost do leta 1977. Sledil 
mu je Ferdo Golob, ki je bil izvoljen leta 1977. Za 
poveljnika zveze je bil izvoljen Štefan Lukas, ki je 
bil na tej dolžnosti do leta 1970, ko ga je zamenjal 
Tone Benedičič, ki je opravljal to dolžnost do leta 
1975, ko je bil izvoljen za poveljnika Ivan Ferš, član 
IGD MTT Melje.
Gasilska društva v Občinski gasilski zvezi Maribor 
so bila razdeljena v tri kategorije (A, B in C), in sicer 
z upoštevanjem potreb terena. Društva kategorije A 
so stalno dežurala po urniku, ki ga je za vsako leto 
izdelal štab Gasilske zveze Maribor v sodelovanju z 
Zavodom za gasilsko in reševalno službo Maribor. 
Ta društva so bila bolje opremljena od društev B in 
C kategorije.

Štab Občinske gasilske zveze Maribor je zaradi 
boljšega in tekočega dela v operativni dejavnosti 
porazdelil celotno gasilsko zvezo na 7 sektorjev, s 
tem da so bila v 7. sektorju le industrijska gasilska 
društva.

Poveljniki so bili:
I. sektor: Franc Fras, nato Drago Krivec – oba GČ I
II. sektor: Maks Lešnik, nato Rudi Kranjc – oba VGČ
III.  sektor: Franjo Duh – GČ I
IV.  sektor: Franc Petek – GČ I
V.  sektor: Rihard Kotnik – VGČ I
VI.  sektor: Hubert Ketiš – GČ I 
VII. sektor: Franc Gregurič – GČ I
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Sektorji so bili zelo aktivni v operativni dejav-
nosti. Sektorski poveljniki so se trudili, da bi GD  
čim bolje delovala v smislu požarne varnosti. Ko 
so se leta 1983 ustanavljale občinske gasilske zve-
ze, je bilo naključje, da so postali sektorji bodoče 
občinske gasilske zveze z majhnimi teritorialnimi 
popravki.

Seznam terenskih gasilskih društev v Občinski ga-
silski zvezi Maribor:

Kategorija A:
- Malečnik  - Miklavž
- Maribor-mesto - Pekre
- Maribor-Pobrežje - Ruše
- Radvanje  - Starše
- Razvanje  - Maribor- Studenci

Kategorija B:
- Bistrica – Ruše - Kungota
- Brezje   - Lovrenc na Pohorju
- Fram   - Pernica
- Hoče   - Pesnica
- Hotinja vas  - Rače
- Jarenina  - Šentilj
- Kamnica 
 
Kategorija C:
- Bohova  - Smolnik
- Dogoše  - Slemen
- Dvorjane  - Trniče
- Gorica  - Zg. Velka
- Jakobski Dol  - Zlatoličje
- Korena  - Zrkovci
- Podova  - Prepolje
- Selnica ob Dravi

Seznam industrijskih gasilskih društev:
Kategorija A:
- Elektrokovina
- Tov. lesovine in lepenke Ceršak
- Marles

- Intes  
- Sladkogorska tovarna 

papirja in kartona Sladki Vrh
- Tovarna avtomobilov Maribor                                                                                   
- Tovarna brusov Swaty
- MTT
- TVT Boris Kidrič

Kategorija B:
- Atmos Hoče
- Teksta
- Tovarna dušika Ruše
- Sekcija za vleko
- Mariborska livarna
- Svila
- Metalna
- Zlatorog
- Primat

Avgusta 1969 je bila osrednja proslava 100- letni-
ce gasilstva v Sloveniji v Metliki. Iz Maribora se je 
udeležilo te proslave mnogo gasilcev,  v Metliko jih 
je pripeljal poseben vlak.

V letu 1971 je bila ob 100-letnici najstarejšega ga-
silskega društva Maribor- mesto centralna proslava 
z veliko parado in drugimi prireditvami. O paradi 
je posnet tudi film. Prireditve so se udeležila mno-
ga gasilska društva iz Slovenije, Hrvatske in iz za-
mejstva (Avstrije, Zah. Nemčije). V letu 1976 je 
bil sprejet nov Zakon o varstvu pred požari (Ur. 
list SRS št. 2/76), v letu 1984 še njegova dopolni-
tev (Ur. list RSR št. 15/84), ki celovito obravnava 
organiziranost in pravni status požarnega varstva v 
Sloveniji.

Od leta 1981 do 1983:
Leta 1981 se je takratna mariborska občina ponov-
no reorganizirala v šest samostojnih občin. Reorga-
nizacija v gasilskih vrstah je trajala celi dve leti, ko 
smo dobili tudi šest novih občinskih gasilskih zvez, 
in sicer:
OGZ Maribor- Pesnica
OGZ Maribor- Ruše



15

GASILSKA ZVEZA MARIBOR 70 LET

OGZ Maribor- Pobrežje
OGZ Maribor -Tabor
OGZ Maribor -Rotovž
OGZ Maribor -Tezno
Vse zveze so se povezale v Gasilsko zvezo mesta 
Maribor.
V decembru  leta 1983 je bil ustanovni občni zbor 
Gasilske zveze mesta Maribor. Na ustanovnem ob-
čnem zboru, 21. 12. 1983, je bil izvoljen za pred-
sednika Ferdo Golob, član IGD Swaty – dotedanji 
predsednik Občinske gasilske zveze Maribor.

Za podpredsednika je bil izvoljen Bojan Kovačič, 
član GD Maribor - mesto. Za poveljnika je bil 
izvoljen Jože Fras, član  GD Hotinja vas in za na-
mestnika poveljnika Maks Lešnik, član GD Mari-
bor Studenci. Sedež zveze je bil na Koroški cesti 12, 
Maribor.

Predsedstvo Gasilske zveze mesta Maribor:
 1.  Ferdo Golob – predsednik
 2.  Bojan Kovačič – namestnik predsednika
 3.  Jože Fras – načelnik štaba operative
 4.  Maks Lešnik – namestnik načelnika štaba ope-

rative
 5.  Ivan Kek – tehnični sekretar GZMM in pred-

sednik OGZ Maribor -Pobrežje
 6.  Valentin Pohorec – predsednik OGZ Maribor 

-Pesnica
 7.  Oto Peruš – predsednik OGZ Maribor -Ruše
 8.  Milan Eržen – predsednik OGZ Maribor- Ro-

tovž
 9.  Ludvik Bukovec – predsednik OGZ Maribor- 

Tabor
10. Anton Ekart – predsednik OGZ Maribor -Tez-

no
11. Jernej Repina – referent za preventivo
12. Ernest Robnik – referent za vzgojo
13. Hilda Žaucer – referentka za mladino
14. Majda Pezdirc – referentka za žene
15. Franc Fras – član predsedstva
16. Adolf Jagrovič – referent za zgodovino
17. Franc Lovrenčič – predsednik odbora sa-

moupravne kontrole

18. Branko Fabčič – predsednik skupščine Sa-
moupravne interesne skupnosti za požarno 
varnost mesta Maribor

Štab operative Gasilske zveze mesta Maribor:
  1. Jože Fras – načelnik štaba
  2. Maks Lešnik – namestnik načelnika štaba
  3. Drago Krivec – poveljnik OGZ Maribor -Ro-

tovž
  4. Hubert Ketiš – poveljnik OGZ Maribor- Ruše
  5. Franjo Duh – poveljnik OGZ Maribor- Pesnica
  6. Franjo Gregurič – poveljnik OGZ Maribor 

-Tabor
  7. Stane Matjašič – poveljnik OGZ Maribor -Tez-

no
  8. Anton Škof – poveljnik OGZ Maribor- Po-

brežje
  9. Ernest Robnik – referent za vzgojo
10. Hilda Žaucer – referentka za mladino
11. Jernej Repina – referent za preventivo
12. Majda Pezdirc – referentka za žene

V Občinski gasilski zvezi Maribor-Pesnica je bil za 
predsednika izvoljen Valentin Pohorec, član IGD 
Sladkogorska, za poveljnika Franjo Duh, član GD 
Ceršak. Sedež zveze je bil v Tovarni papirja in kar-
tona Sladki Vrh.

Gasilska zveza je združevala 6 terenskih gasilskih 
društev:
- Jarenina
- Jakobski Dol
- Pesnica
- Šentilj
- Zg. Kungota
- Zg. Velka

in industrijski gasilski društvi:
- Tovarna lesovine in lepenke Ceršak
- Tovarna papirja in kartona Sladki Vrh

Za predsednika Občinske gasilske zveze Maribor- 
Pobrežje je bil izvoljen Ivan Kek, član GD Pobrež-
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je, za poveljnika Anton Škof, član GD Malečnik. 
Sedež zveze je bil v Ulici XIV. divizije 2, Maribor.

Zveza je združevala terenska gasilska društva:
- Brezje   - Pernica
- Dogoše  - Maribor -Pobrežje
- Dvorjane  - Zrkovci
- Korena  - Malečnik

in industrijska gasilska društva:
- Intes   - Primat
- Mariborska livarna - Svila
- MTT Melje  - Zlatorog

Občinska gasilska zveza Maribor-Rotovž je izvolila 
za predsednika Milana Eržena, člana GD Maribor- 
mesto, za poveljnika Draga Krivca, člana GD Ma-
ribor- mesto. Sedež zveze je bil na Koroški cesti 12, 
Maribor.

V sestavu zveze so bila terenska  gasilska društva:
- Maribor - mesto,
- Kamnica,
- Košaki.

Občinska gasilska zveza Maribor- Ruše je izvolila za 
predsednika Ota Peruša, člana IGD Tovarne duši-
ka Ruše, za poveljnika  Huberta Ketiša, člana GD 
Smolnik. Sedež zveze je bil v Rušah, Trg vstaje 9/II.

Zveza je združevala naslednja terenska gasilska 
društva:
- Bistrica pri Rušah - Selnica ob Dravi
- Lovrenc na Pohorju - Slemen
- Ruše   - Smolnik

in industrijsko gasilsko društvo Tovarne dušika 
Ruše.

V Občinski gasilski zvezi Maribor- Tabor je bil za 
predsednika izvoljen Ludvik Bukovec, član GD 
Studenci, za poveljnika Franc Gregurič, član IGD 
TVT Boris Kidrič. Sedež zveze je bil na Limbuški 
c. 17, v prostorih GD Maribor- Studenci.
Zveza je združevala naslednja terenska gasilska 
društva:
- Radvanje  - Pekre  
- Razvanje  - Maribor –Studenci

in industrijska gasilska društva:
- Elektrokovina  - TVT Boris Kidrič
- Marles  - Sekcija za vleko
- Tovarna brusov Swaty

V Občinski gasilski zvezi Maribor- Tezno je bil za 
predsednika izvoljen Anton Ekart, član GD Starše, 
za poveljnika Jože Žunkovič, član GD Miklavž. Po 
njegovi smrti (december 1983) je bil na to dolžnost 
izvoljen Stane Matjašič, član GD Zlatoličje. Sedež 
zveze je bil na Prvomajski 2 v Mariboru.

Zveza je združevala naslednja terenska društva:
- Bohova  - Podova
- Fram   - Prepolje
- Gorica  - Rače
- Hoče   - Starše
- Hotinja vas  - Trniče
- Miklavž  - Zlatoličje
                                                                                             
in industrijska gasilska društva:
- Atmos Hoče
- Metalna
- Tovarna avtomobilov Maribor
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Leta od 1983 do 1989
V teh letih je delovalo šest samostojnih občinskih 
gasilskih zvez, vključenih v Gasilsko zvezo mes-
ta Maribor. V letu 1988 je prišlo do sprememb v 
vodstvu Občinske gasilske zveze Maribor Pobrež-
je. Predsedniško funkcijo je prevzel podpredsednik 
Franc Fras, član IGD Intes-Vesna, poveljniške dolž-
nosti je prevzel Janko Drozg, član GD Dvorjane.

V Občinski gasilski zvezi Maribor -Tezno je v letu 
1988 funkcijo predsednika prevzel Stane Matjašič, 
član GD Zlatoličje, poveljniške dolžnosti  je prevzel 
Anton Španinger, član GD Rače. V ostalih štirih 
občinskih gasilskih zvezah in v Gasilski zvezi mesta 
Maribor v vseh šestih letih ni prišlo do sprememb 
v vodstvu zvez.

Leta od 1990 do 1994
V letu 1990 je prišlo do ponovnega združevanja 
občin in s tem tudi do ponovnega združevanja ob-
činskih gasilskih zvez v teh občinah.

Ponovno so se združile v enotno Občino Maribor 
Občine: Maribor - Pobrežje, Maribor - Rotovž, 
Maribor - Tabor in Maribor - Tezno. Občini Mari-
bor-Pesnica in Maribor - Ruše sta ostali samostojni 
in s tem ustanovili svoji občinski gasilski zvezi.
Od meseca marca do maja 1990 so bili občni zbori  
občinskih gasilskih zvez, kjer so bili sprejeti sklepi o 
prenehanju delovanja in o vključitvi v enotno Ob-
činsko gasilsko zvezo Maribor.

Gasilska zveza mesta Maribor je prenehala delovati 
2. 6. 1990. Ta dan je bila tudi ustanovna skupščina 
nove Občinske gasilske zveze Maribor, kjer je bil 
sprejet sklep: »Z dne, 2. 6. 1990 se ustanovi Občin-
ska gasilska zveza Maribor, v katero se združujejo 
prejšnje Občinske gasilske zveze: Maribor-Pobrež-
je, Maribor-Rotovž, Maribor -Tabor in Maribor 
-Tezno.« Vsa GD iz navedenih GZ so vstopila v 
članstvo novo ustanovljene Občinske gasilske zveze 
Maribor s pisno izjavo. Na ustanovni skupščini je 
bil za predsednika izvoljen Milan Eržen, član GD 
Maribor - mesto. Za podpredsednika je bil izvoljen 
Stane Matjašič iz GD Zlatoličje, ki je zadnje leto 
tega mandata v letu 1992 opravljal funkcijo pred-
sednika.

Za poveljnika je bil izvoljen Rudi Kranjc iz GD Po-
brežje, za namestnika poveljnika  Franc Petek ml. 
iz GD Starše. Sedež zveze je bil na Koroški c. 12 v 
Mariboru.

Predsedstvo Občinske gasilske zveze Maribor:
predsednik: Milan Eržen
podpredsednik:  Stane Matjašič
poveljnik: Rudi Kranjc
namestnik poveljnika: Franc Petek ml.
blagajnik: Franc Fras
gospodar: Anton Španinger
strojni referent:  Janko Drozg
predsednik kom. za vzgojo in izobraževanje:  
Marijan Zaviršek
predsednik kom. za preventivo in propagando:  
Bojan Kovačič
predsednik kom. za odlikovanja in stike:  
Ferdo Golob
predsednik kom. za kulturo in propagando:  
Ludvik Bukovec
predsednica kom. za žene: Marjetka Vnuk
predsednik kom. za mladino: Alojz Bračko
predsednik kom. za tekmovanja: Maks Lešnik
območni poveljnik: Jože Fras
predstavnik OS LO: Anton Ekart
predstavnik ZGRS: Jože Žohar
tehnični sekretar: Miran Predikaka

Milan Eržen
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Štab operative:
poveljnik: Rudi Kranjc
namestnik poveljnika: Franc Petek ml.
načelnik: Miran Predikaka
poveljnik sektorja I: Maks Harb
poveljnik sektorja II: Milan Kek
poveljnik sektorja III: Ivan Koren
poveljnik sektorja IV: Franc Petek st.
poveljnik sektorja V: Frido Krneža
gospodar: Anton Španinger
strojni referent:  Janko Drozg
predsednica kom. za žene:    
Marjetka Vnuk
predsednik kom. za mladino:    
Alojz Bračko
predsednik kom. za tekmovanja:   
Maks Lešnik
predsednik kom. za vzgojo in izobraževanje:  
Marijan Zaviršek
predsednik kom. za industrijska gasilstvo:  
Janez Kerenčič
predstavnik ZGRS:     
Jože Čerič
predstavnik JLA:     
Miroslav Ovsenk

Občinska gasilska zveza Maribor je združevala 27 
terenskih in 16 industrijskih gasilskih društev. Za-
radi lažjega in uspešnejšega operativnega delovanja 
so bila GD in IGD razdeljena na pet operativnih 
sektorjev. Sektorju je poveljeval poveljnik sektorja.

 Terenska GD  Industrijska GD

sektor I.
 Malečnik  TT Melje
 Maribor-mesto  Mariborska livarna
 Kamnica  Zlatorog
 Košaki   Intes-Vesna
 Pernica   Primat

sektor II.
 Pobrežje  Svila
 Brezje
 Zrkovci
 Dogoše 
 Dvorjane
       Korena

sektor III.
 Pekre   Elekrokovina
 Radvanje  Swaty
 Razvanje  Marles
 Studenci  TVT Boris Kidrič
    Železniško vozlišče
    TT Tabor
    TT Merinka

Rudi Kranjc
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sektor IV.                             
 Starše  TAM
 Zlatoličje Metalna
 Prepolje
 Trniče
 Miklavž

sektor V.
 Rače  Atmos    
 Fram
 Podova
 Gorica
 Hotinja vas
 Bohova
 Hoče

sektorski poveljniki so bili:
I. sektor Maks Harb
II. sektor Milan Kek
III. sektor Ivan Koren
IV. sektor Franc Petek st.
V. sektor Frido Krneža

V letu 1991 je prišlo do razpada Jugoslavije. V me-
secu juniju tega leta se je zgodil oborožen spopad 
med teritorialno obrambo in policijskimi enota-
mi Slovenije na eni strani in JLA na drugi strani. 
Spopad je bil zaradi nasprotovanja osamosvojitvi 
Slovenije v neodvisno državo. Pri tem smo se tudi 
gasilci aktivno vključevali po svojih zmožnostih in 
sposobnosti. V gasilskih domovih so operativni čla-
ni dežurali in spremljali razvoj dogodkov. Poklic-
na gasilska enota se je z večino tehnike preselila v 
dve bazi. Prva je bila v Mestnem parku, druga  v 
Betnavskem gozdu. Poleg požarnih in tehničnih 
intervencij so aktivno sodelovali z ekipo pirotehni-
kov, ki je odstranjevala in uničevala neeksplodirana 
ubojna sredstva na terenu.
Na volilnem občnem zboru leta 1993 je prišlo do 
sprememb v vodstvu zveze. Za predsednika je bil 
izvoljen Stane Matjašič, ki je funkcijo opravljal že v 
letu 1992. Za podpredsednika je bil izvoljen Franc 
Fras, za poveljnika in namestnika poveljnika sta bila 
ponovno izvoljena Rudi Kranjc in Franc Petek ml..

Predsedstvo:
1. predsednik 
   Stane Matjašič
2. podpredsednik 
   Franc Fras
3. poveljnik 
   Rudi Krajnc
4. nam. poveljnika 
   Franc Petek ml.
5. gospodar 
   Anton Španiger
6. strojni referent 
   Janko Drozg
7. preds. kom. za vzgojo in izobraževanje 
    Marijan Zaviršek
8. preds. kom. za preventivo in propagando                                
    Bojan Kovačič 
9. preds. kom. za odlikovanja                                                      
    Ferdo Golob
10. preds. kom. za zgodovino in kulturo                                        
     Ludvik Bukovec
11. preds. kom. za žene                                                                 
      Marjetka Vnuk
12. preds. kom. za mladino                                                           
     Branko Mlaker
13. preds. kom. za tekmovanja                                                     
      Maks Lešnik
14. predstavnik ZGRS                                                                  
      Anton Ekart
15. območni poveljnik                                                                  
      Jože Fras
16. tehnični sekretar 
      Miran Predikaka

Stane Matjašič
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V mesecu februarju 1993 je vlada Republike Slove-
nije sprejela organizacijsko zasnovo sistema zaščite 
in reševanja.
Na podlagi te zasnove sta bila koncem decembra 
tega leta sprejeta za gasilsko organizacijo dva zelo 
pomembna zakona. Sprejet je bil Zakon o varstvu 
pred požarom, ki ureja sistem požarnega varstva; 
torej organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor 
ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred 
požarom in Zakon o gasilstvu, ki ureja naloge, 
organizacijo in status gasilstva. Oba zakona sta 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije 
št.71/1993.
V mesecu oktobru leta 1994 je bil sprejet Zakon 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. Zakon je objavljen v Uradnem listu Re-
publike Slovenije št. 64/1994. Po spremembah v 
letu 1993 se je zaščita in reševanje razvijala kot sa-
mostojen sistem. Precejšnje število nalog, ki so bile 
v pristojnosti civilne zaščite, je bilo preneseno na 
operativne sestave prostovoljnih gasilskih društev.
Začelo se je razreševanje gasilske lastnine. Izdelane 
so bile podlage za lastninjenje, pri tem je bilo precej 
težav, saj je bilo potrebno z mejno ugotovitvenimi 

Požar v TAM -u

postopki razmejiti in določiti zemljišča za potrebe 
usposabljanja gasilcev, razrešiti darilne pogodbe, 
obveznosti za pridobitev zemljišča in drugo. Zaradi 
navedenega je bilo lastninjenje dolgotrajen proces, 
ki je bil v večini primerov rešen šele v letu 1998.

Leta od 1995 do 1998
V mesecu novembru leta 1994 so bile volitve v lo-
kalno samoupravo. Na teh volitvah se je Občina 
Maribor razdelila v štiri nove občine: v Mestno ob-
čino Maribor, Občino Duplek, Občino Rače-Fram 
in Občino Starše. Novo nastale občine so začele de-
lovati s 1. januarjem  1995.

Pri tej delitvi občin ni prišlo do delitve Občinske 
gasilske zveze Maribor na več občinskih gasilskih 
zvez, ampak se je  Občinska gasilska zveza Maribor 
preimenovala v Gasilsko zvezo Maribor, ki zdru-
žuje prostovoljna gasilska društva in prostovoljna 
industrijska gasilska društva iz vseh štirih novo na-
stalih občin. V občinah so se v skladu s Pravili ga-
silske službe formirala občinska gasilska poveljstva 
za opravljanje javne gasilske službe.
Na občnem zboru Gasilske zveze Maribor, 4. av-
gusta 1995, je bilo izvoljeno novo vodstvo zveze 
in sprejet začasni statut. Za predsednika GZ je bil 
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izvoljen Franc Fras, poveljniške dolžnosti  je pre-
vzel Jože Žohar. Za podpredsednika GZ je bil na 1. 
seji predsedstva izvoljen Anton Španinger iz PGD 
Rače, po njegovi smrti, v marcu leta 1997, je to 
funkcijo opravljal Franc Pečovnik iz PGD Fram.

Predsedstvo:
1. Franc Fras  predsednik                                

PIGD Intes – Vesna
2. Anton Španinger podpredsednik                          

PGD Rače
3. Jože Žohar  poveljnik                                   

ZGRS – PGD Pekre
4. Ludvik Bukovec zgodovina in kultura                 

PGD MB – Studenci
5. Jože Fras  veterani                                     

PGD Hotinja vas
6. Franc Grajfoner priznanja – odlikovanja             

PGD Korena
7. Igor Trstenjak žene                                           

PGD Starše
8. Branko Mlaker mladina                                      

PGD Pekre
9. Ivan Poštrak član                                            

PGD Dvorjane
10.Branko Pečovnik član                                            

PGD Fram
11. Boris Kraner član                                            

PGD Prepolje
12. Peter Šipek  član                                            

PGD Malečnik
13. Anton Ekart ZGRS                                         

PGD Starše
14. Miran Predikaka teh. sekretar                                

PGD Podova

Franc Fras 

Poveljstvo: 
1. Jože Žohar  poveljnik                                               

ZGRS – PGD Pekre
2.  Janko Drozg podpoveljnik                                          

PGD Dvorjane
3.  Frido Krneža podpoveljnik                                         

PGD Rače
4.  Franc Petek  podpoveljnik                                          

PGD Starše
5.  Marijan Zaviršek  

pomočnik pov. za izobraževanje 
PGD Maribor-mesto

6.  Maks Lešnik 
pomočnik pov. za tekmovanja 
PGD Maribor-Studenci

7.  Franc Robič 
pomočnik pov. za dihalne naprave 
PGD Maribor-mesto

8.  Milan Kek 
pomočnik pov. za nevarne snovi 
PGD Maribor-Pobrežje

9.  Ivan Furek 
pomočnik pov. za radijske zveze 
PGD Zlatoličje

10.Franc Hainc 
pomočnik pov. za industrijo 
PIGD Intes-Vesna

11. Jože Čerič 
pomočnik pov. za poklicne gasilce 
ZGRS

12. Janez Benedičič 
pomočnik pov. za tehniko 
PGD Maribor-mesto

13. Branko Mlaker 
pomočnik pov. za mladino 
PGD Pekre

14. Maks Harb 
član-poveljnik sektorja I. 
PGD Malečnik

15. Vinko Dolenc 
član-poveljnik sektorja III. 
PGD Radvanje

16. Branko Pezdirc 
član-poveljnik sektorja IV. 
PGD Hotinja vas

17. Miran Predikaka 
član-poveljnik mariborske regije- 
tehnični sekretar 
PGD Podova
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Prostovoljna gasilska društva in prostovoljna in-
dustrijska gasilska društva po občinah:
V Mestni občini Maribor je 15 PGD in 8 PIGD, ki 
so razdeljena v štiri operativne sektorje:

  PGD  PIGD
sektor I.
  Kamnica Intes-Vesna
  Malečnik Mariborska livarna
  Maribor-mesto TT Maribor
    Zlatorog

sektor II.
  Brezje  Svila
  Dogoše
  Pobrežje
  Zrkovci

sektor III.
  Pekre  Merinka
  Radvanje TVT Boris Kidrič
  Razvanje Sekcija za vleko
  Studenci

sektor IV.
  Bohova
  Hoče
  Hotinja vas
  Miklavž

PGD Pernica je z reorganizacijo lokalne samouprave 
prešlo v GZ Slovenske gorice (prej OGZ Pesnica).
Do leta 1995 je bilo v Občini Maribor 15 PIGD. 
Vsa PIGD so bila v večjih mariborskih podjetjih, 
ki so po osamosvojitvi Slovenije prišla v gospodar-
ske težave in s tem v stečaj ali pa so se razdelile 
na več manjših podjetij. V teh manjših podjetjih 
vodilni za požarno varnost niso imeli posluha, zato 
so tudi PIGD prenehala delovati. Operativno vo-
denje v sektorjih opravljajo sektorski poveljniki, ki 
so člani občinskega poveljstva in mu poveljuje po-
veljnik javne gasilske službe. Javno gasilsko službo 
v Mestni občini Maribor opravljajo poklicni gasilci 
in gasilci operativnih enot prostovoljnih gasilskih 
društev pod enotnim strokovnim vodstvom.

poveljnik občinskega poveljstva 
Jože Žohar 
PGD Pekre (JZZPR)
poveljnik sektorja I.                                             
Maks Harb 
PGD Malečnik
poveljnik sektorja II.                                            
Milan Kek 
PGD Maribor-Pobrežje
poveljnik sektorja III.                                           
Vinko Dolenc 
PGD Radvanje
poveljnik sektorja IV.                                           
Branko Pezdirc 
PGD Hotinja vas po njegovi smrti                                                        
Marjan Dobaja 
PGD Miklavž

PGD v Občini Duplek: 

- Dvorjane
- Korena
Poveljnik občinskega poveljstva je Janko Drozg iz 
PGD Dvorjane.

PGD v Občini Rače-Fram:

- Fram
- Podova
- Gorica
-  Rače
Poveljnik občinskega poveljstva je Frido Krneža iz 
PGD Rače.

Jože Žohar
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PGD v občini Starše:

- Prepolje
- Starše
- Trniče
- Zlatoličje
Poveljnik občinskega poveljstva je Franc Petek ml.

20. oktobra 1995 je bil sprejet Zakon o društvih, 
ki ureja organizacijo in delovanje društev. S tem za-
konom gasilci nismo preveč zadovoljni, saj PGD 
enači z vsemi ostalimi društvi in ne upošteva pros-
tovoljne humane dejavnosti gasilske organizacije. 
Zakon je objavljen v uradnem listu RS št. 20/1995. 
1. julija 1995 je plenum Gasilske zveze Slovenije na 
podlagi 34. člena Zakona o gasilstvu in s soglasjem 
ministra za obrambo določil Pravila gasilske službe. 
Temeljni namen pravil je opredelitev nalog in od-
govornosti operativnih enot v PGD in v njihovih 
zvezah. Pravila gasilske službe so objavljena v reviji 
Gasilec št. 7 – 8/1995.

V letu 1996 je bilo nekaj pomembnih aktivnosti. 
Potrebno je bilo pripraviti uskladitev in dopolni-
tev statutov PGD in GZ z Zakonom o društvih in 
Zakonom o gasilstvu in tako usklajene statute re-
gistrirati pri Upravni enoti Ministrstva  za notranje 
zadeve. Začele so se aktivnosti v sistemu obveščan-
ja gasilcev preko regijskih centrov za obveščanje. 
Uporabljati se je začela klicna številka 112 za gasil-
ce in reševalce.

V drugi polovici leta je bila opravljena kategoriza-
cija PGD v vseh občinskih poveljstvih. Merila za 
kategorizacijo so bila objavljena v Uradnem listu 
RS št. 18/1996.

V Gasilski zvezi Maribor smo tako dobili:
v Občini Maribor
2 PGD  I. kategorije
8 PGD  II. kategorije
3 PGD  III. kategorije
2 PGD  IV. kategorije

v Občini Duplek
1 PGD  II. kategorije
1 PGD  III. kategorije

v Občini Rače-Fram
2 PGD  II. kategorije
2 PGD  III. kategorije

v Občini Starše               
2 PGD  II. kategorije
2 PGD  III. kategorije

Kategorizacijo so potrdili župani v vseh štirih ob-
činah. 

Sprejeta je bila pobuda za skupno financiranje na-
bave nove  teleskopske dvižne ploščadi za reševanje 
in gašenje iz visokih objektov (stolpnic). Nabavo 
so financirali Požarni sklad Republike Slovenije, 
Mestna občina Maribor in poveljstvo Javne gasilske 
službe Mestne občine Maribor.

Frido Krneža
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Z letom 1997 se je iztekel mandat organom GZ, 
ki so bili izvoljeni v letu 1995. Mandat voljenih 
organov je pet let. Zaradi sprememb v lokalni sa-
moupravi in s tem delitve občine Maribor na štiri 
občine v letu 1995, je tega leta prišlo v GZ do pred-
časnih volitev. V letu 1998 je bil sklican kongres 
Gasilske zveze Slovenije, ki se prav tako sklicuje 
vsakih pet let. V kongresnem letu so volitve novih 
vodstev tudi v PGD in gasilskih zvezah.
Volilni občni zbor je bil 20. 3. 1998 v Izobraže-
valnem centru v Pekrah. Za predsednika Gasilske 
zveze Maribor je bil ponovno izvoljen Franc Fras, 
za poveljnika Franc Petek ml.

Predsedstvo:
1. predsednik  Franc Fras                                          

PIGD Intes Vesna
  2. podpredsednik Branko Pečovnik                               

PGD Fram
  3. poveljnik  Franc Petek ml.                                 

PGD Starše
  4. član  Ludvik Bukovec                                

PGD Maribor-Studenci
  5. član  Jože Fras                                           

PGD Hotinja vas
  6. član  Franc Grajfoner                                 

PGD Korena
  7. član  Igor Trstenjak                                    

PGD Starše
  8. član  Branko Mlaker                                  

PGD Pekre
  9. član  Ivan Poštrak                                      

PGD Dvorjane
10. član  Danilo Gselman                                

PGD Trniče

Franci Petek ml.

11. član  Frido Krneža                                     
PGD Rače

12. član  Peter Šipek                                        
PGD Malečnik

13. član  Dušan Mikl                                        
PGD Dogoše

14. predstavnik JZZPR Savo Juhart
15. teh. sekretar Miran Predikaka                                

PGD Podova

Poveljstvo:
1. poveljnik  Franc Petek ml.
 PGD Starše
2. podpoveljnik in pomočnik za poklicne gasilce                     

Jože Žohar 
JZZPR – PGD Pekre

3. podpoveljnik Janko Drozg                                      
PGD Dvorjane

  4. podpoveljnik Ivan Furek                                           
 PGD Zlatoličje

  5. pomočnik poveljnika za
      izobraževanje Oskar Neuvirt 

 PGD Malečnik
  6. pomočnik poveljnika za
      tekmovanje  Maks Lešnik                                      

 PGD Maribor-Studenci
  7. pomočnik poveljnika za
      dihalne aparate Franc Robič                                       

 PGD Maribor-mesto
  8. pomočnik poveljnika za nevarne snovi in 

  poveljnik II. sektorja                 Milan Kek                                            
 PGD Maribor-Pobrežje

  9. pomočnik poveljnika za radijske zveze in  
 poveljnik I. sektorja                  Peter Šipek                                        
 PGD Malečnik

10. pomočnik poveljnika za
      industrijo                                   Alojz Satler                                      

 PIGD Henkel  Slovenija
11. pomočnik poveljnika za tehniko                                        

 Janez Benedičič 
 PGD Maribor-mesto

12. pomočnik poveljnika za mladino                                          
 Branko Mlaker 
 PGD Pekre



25

GASILSKA ZVEZA MARIBOR 70 LET

13. pomočnik poveljnika za prvo pomoč                                     
 Primož Debenak 
 PGD Pekre

14. član – poveljnik III. sektorja 
 Vinko Dolenc 
 PGD Radvanje

15. član – poveljnik IV. sektorja 
 Marjan Dobaja 
 PGD Miklavž

16. regijski poveljnik 
 Miran Predikaka 
 PGD Podova

Na občnem zboru sta bila za dolgoletno aktivno 
delo in uspešno operativno vodenje gasilske zveze 
ter v zahvalo za pomemben osebni prispevek pri 
razvoju gasilske organizacije s podelitvijo listine 
imenovana za častna poveljnika zveze tovariša Ivan 
Ferš iz PGD Malečnik in Jože Fras iz PGD Ho-
tinja vas.

Ob dnevu civilne zaščite 1. marca 1997 je Maks 
Lešnik, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in 
član poveljstva Gasilske zveze Maribor, prejel visoko 
državno odlikovanje častni znak svobode Republike 

Ferdo Golob

Slovenije. Za častnega predsednika je bil imenovan 
Ferdo Golob s podelitvijo listine na občnem zbo-
ru leta 1992 za dolgoletno vodenje Gasilske zveze 
Maribor. Več let  je tudi uspešno deloval v organih 
Gasilske zveze Slovenije. V letu 1998 je častni pred-
sednik gasilske zveze Ferdo Golob iz PGD Mari-
bor-mesto prejel zlati znak civilne zaščite.

Na lokalnih volitvah v letu 1998 sta  iz Občine 
Maribor nastali še dve novo nastali občini; Obči-
na Hoče-Slivnica in Občina Miklavž na Dravskem 
polju.
Tako Gasilska zveza Maribor z letom 1999 združu-
je gasilska društva iz šestih občin.
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Mestna občina Maribor
Poveljnik občinskega poveljstva (Javne gasilske 
službe) je Jože Žohar poveljnik JZZPR (Javnega 
zavoda za zaščitno in požarno reševanje) član PGD 
Pekre.

sektor I. 
Poveljnik sektorja je Peter Šipek iz PGD Malečnik.
PGD Kamnica 
PIGD Henkel Slovenija (prej Zlatorog)
PGD Malečnik                                                                             
PIGD Intes-Vesna
PGD Maribor-mesto                                                                    
PIGD Mariborska livarna

sektor II.
Poveljnik sektorja je Milan Kek iz PGD Mari-
bor-Pobrežje.
PGD Brezje                                                                                  
PGD Maribor-Pobrežje
PGD Dogoše                                                                                
PGD Zrkovci

sektor III.
Poveljnik sektorja je Vinko Dolenc iz PGD Rad-
vanje.
PGD Maribor-Studenci                                                                 
PIGD TVT Maribor 
PGD Pekre                                                                                   
(prej TVT Boris Kidrič)
PGD Radvanje                                                                              
PIGD Železniškega vozlišča 
PGD Razvanje                                                                                

Občina Duplek
Poveljnik občinskega poveljstva je Janko Drozg iz 
PGD Dvorjane.

PGD Dvorjane                                                                              
PGD Korena

POVELJNIKI OBČINSKIH POVELJSTEV IN SEKTORJEV PGD IN PIGD PO OBČINAH,  
KI SO ZDRUŽENA V GASILSKO ZVEZO MARIBOR

Občina Hoče - Slivnica
Poveljnik občinskega poveljstva je Drago Černčec 
iz PGD Hoče.

PGD Bohova                                                                                
PGD Hoče
PGD Hotinja vas

Janko Drozg

Drago Černčec

Občina Miklavž na Dravskem polju
Poveljnik občinskega poveljstva je Jože Žunkovič 
iz PGD Miklavž.

PGD Miklavž

Jože Žunkovič
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Občina Rače - Fram
Poveljnik občinskega poveljstva je Miran Predikaka 
iz PGD Podova

PGD Fram PGD Podova
PGD Rače PGD Spodnja in Zgornja Gorica

 Miran Predikaka

Občina Starše
Poveljnik občinskega poveljstva je Ivan Furek iz 
PGD Zlatoličje.

PGD Prepolje  PGD Starše
PGD Trniče  PGD Zlatoličje

Ivan Furek

Leta od 1999 do 2008
Meseca julija leta 1999 smo svečano obeležili 
50-letnico delovanja naše zveze skupaj z 90- letni-
co obstoja PGD Podova. V pripravljalni odbor za 
izvedbo prireditve so bili izvoljeni Franc Fras, Maks 
Lešnik, Jože Žohar, Ivan Sisinger in Miran Predi-
kaka. Na prireditvi je bilo ob ministru Antonu Ber-
gauerju prisotnih tudi več županov občin. Tega leta 
nas je v Mariboru obiskal papež. Ob tej priložnosti 
smo gasilci na shodu zagotavljali požarno stražo, 
kakor tudi določene naloge varovanja.

Ena večjih nalog v tem obdobju je bila 30. 6. in 
1. 7. 2000 organizacija državnega gasilskega tek-
movanja članov, članic, veteranov in veterank. Na 
tekmovanju je sodelovalo skoraj 200 članskih in 
preko 50 veteranskih ekip. Vsi prisotni so bili nad 
organizacijo in izvedbo tekmovanja navdušeni in 
zadovoljni. Pri izvedbi tekmovanja je pri nalogah 
redarstva in vodenja sodelovalo 264 gasilcev iz vseh 
društev.

Državno gasilsko prvenstvo Maribor 2000 Tekmovalna enota JZZPR Maribor leta 2000
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V počastitev 25-letnice pobratenja z Gasilsko zvezo 
Goriške smo organizirali srečanje, ki so se ga ob 
članih predsedstva in poveljstva udeležili tudi pred-
sedniki in poveljniki PGD.

Zaradi odstopa dotedanjih je prišlo do spremembe 
dveh funkcionarjev. Funkcijo poveljnika občinske-
ga poveljstva v Miklavžu je prevzel Tomo Glavica, 
pomočnika poveljnika za dihalne naprave Robert 
Vute.
Leta 2001 je prišlo do spremembe na zvezi, saj so 
se društva iz Občine Starše odločila za samostojno 
pot. Na občnem zboru so bile izvedene nadomest-
ne volitve, in sicer:

poveljnik Jože Žohar 
PGD Pekre
člana predsedstva Marjetka Fras   
PGD Hotinja vas
Drago Černčec 
PGD Hoče
član nadzornega odbora  Zmago Žnidaršič 
PGD Bohova
član častnega razsodišča  Jože Zavec  
PGD Miklavž

Posledično temu smo opravili tudi spremembo sta-
tuta. Tako so članice zveze ostala naslednja društva:
PGD Bohova
PGD Brezje

Podpis listine 13. 10. 2001 v Pekrah

PGD Dogoše
PGD Dvorjane
PGD Fram
PGD Hoče
PGD Hotinja vas
PGD Kamnica
PGD Korena
PGD Malečnik
PGD MB-mesto
PGD MB-Pobrežje
PGD MB-Studenci
PGD Miklavž
PGD Pekre
PGD Podova
PGD Rače
PGD Radvanje
PGD Razvanje
PGD Sp. in Zg. Gorica
PGD Zrkovci
PIGD Henkel SLO
PGD MB Livarna
PGD Želez. vozlišče
Na osnovi predpisov so bile leta 2003 na občnem 
zboru volitve v organe zveze. Tako so bili izvoljeni 
naslednji funkcionarji:

Predsedstvo
  1.  predsednik Maks Lešnik  

 PGD MB-Studenci
  2.  podpredsednik  Peter Šipek   

 PGD Malečnik
  3. preds. komisije za mladino Anton Pasterk  

PGD MB-Studenci
  4. preds. komisije za odlikovanja Franc Pečovnik 

PGD Fram
  5. preds. komisije za članice  Marjetka Fras  

PGD Hotinja vas
  6. preds. komisije za veterane Jože Fras  

PGD Hotinja vas
  7.  preds. k. za kulturo in zgod. Emil Purgaj  

  PGD Dvorjane
  8.  predstavnik JZZPR MB  Savo Juhart   

  JZZPR MB
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9. član Drago Černčec 
PGD Hoče

10. član Marjan Dobaja 
PGD Miklavž

11. član Milan Eržen 
PGD MB-mesto

12. član Franc Grajfoner 
PGD Korena

13. član Slavko Kramberger 
PGD Zrkovci

14. član Frido Krneža  
PGD Rače

15. član Dušan Mikl  
PGD Dogoše

16. tehnični sekretar Miran Predikaka  
PGD Podova

Predsednik Maks Lešnik

Poveljstvo
1.  poveljnik Jože Žohar 

PGD Pekre
2.  podpoveljnik Dušan Mikl 

PGD Dogoše
3.  poveljnik Občine Duplek Janko Drozg  

PGD Dvorjane
4.  poveljnik Občine Miklavž Tomo Glavica  

PGD Miklavž
5.  poveljnik MO MB Franc Robič  

PGD MB-mesto
6.  poveljnik Občine Hoče-Slivnica 

Janez Marčinko PGD Hotinja vas
7.  poveljnik 1. sektorja  Stanko Drevenšek 

PGD MB-mesto
8.  poveljnik 2. sektorja  Milan Kek  

PGD MB-Pobrežje
9.  poveljnik 3. sektorja Branko Mlaker 

PGD Pekre
10. pomočnik pov. za izobraž.  Boris Popovič  

PGD MB-mesto
11. pomočnik pov. za PMP Primož Debenak 

PGD Pekre
12. pomočnik pov. za tehniko Janez Benedičič 

PGD MB-mesto
13. pomočnik pov. za pokl. gas. Bojan Turčin  

PGD Dvorjane
14. poveljnik občine Rače-Fram  

Miran Predikaka PGD Podova
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Na občnem zboru je bil za svoje dolgoletno voden-
je in prispevek pri razvoju Gasilske zveze Maribor  
Franc Fras imenovan za častnega predsednika GZ 
Maribor. Zaradi osebnih razlogov je leta 2005 s 
funkcije pomočnika poveljnika za izobraževan-
je odstopil Boris Popovič. Zamenjal ga je Bojan 
Turčin. Tega leta so bili prvič organizirani Dnevi 
zaščite in reševanja. V soorganizaciji naše zveze in 
Izpostave URSZ Maribor so aktivnosti  potekale v 
Mariboru. Osrednja aktivnost je bila državna vaja 
Vlak 2005, ki se je odvijala na železniškem preho-
du v Magdalenskem parku. Na njej so sodelovala 
skoraj vsa društva iz zveze, kakor tudi poklicni ga-
silci, reševalci, osebje Splošne bolnišnice Maribor, 
policija in  pripadniki CZ ter delavci občinskega in 
državnega sistema zaščite in reševanja. 

Leto dni kasneje smo obeležili 35-letnico prijate-
ljskega sodelovanja z gasilci iz Marburga. Vodstvo 
delegacije je v Marburgu podpisalo listino v znak 
dobrega sodelovanja. Istega leta v jeseni so člani 
predsedstva in poveljstva obiskali pobrateno Gasil-
sko zvezo Goriške. Ob tej priložnosti je bila podpi-
sana listina o pobratenju.

Meseca julija 2006 je v zahodni Sloveniji v Občini 
Komen pustošil veliki požar v naravi, saj je zgore-
lo preko 1.000 ha gozdov. Ob tej priložnosti je bil 
aktiviran državni načrt zaščite in reševanja. Tri dni 
so bila na kraju požara prisotna tudi naša društva, 
saj je intervencija trajala pet dni, preden je bil požar 
lokaliziran in končno pogašen.

Na občnem zboru zveze leta 2007 je bil za poveljni-
ka izvoljen Alojz Satler, PIGD Henkel-SLO, saj je 
Jože Žohar odstopil. Iz nekdanje TVT Boris Kidrič 
so nas obvestili, da so ustanovili novo PIGD TVT 
Storitve, ki je naslednica nekdanjega društva. V je-

Podpis listine v Marburgu Podpis listine z Marburgom v Malečniku

senskem času je zahodni del Slovenije zajelo močno 
neurje s poplavami. Tako so bila pri sanaciji v Že-
leznikih dva dni prisotna tudi društva iz naše zveze.

Alojz Satler

V letu 2008  smo na osnovi sprememb zakona 
o društvih za društva pripravili osnutke statutov, 
prav tako je bil sprejet novi statut zveze, ki opre-
deljuje samo eden organ in to je upravni odbor. 
Na občnem zboru so bile izvedene volitve novih 
funkcionarjev v organih:

Upravni odbor
  1. predsednik  Maks Lešnik 

PGD MB-Studenci
  2. poveljnik Alojz Satler 

PIGD Henkel SLO
  3. podpredsednik Peter Šipek  

PGD Malečnik
  4. podpoveljnik Aleš Ciringer 

PGD Razvanje
  5. podpoveljnik Janko Drozg  

PGD Dvorjane
  6. podpoveljnik Tomo Glavica  

PGD Miklavž
  7. podpoveljnik Janez Marčinko  

PGD Hotinja vas
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  8. preds. komisije za mladino Andrej Pregl  
PGD Rače

  9. preds. komisije za gasilke Marjetka Fras  
PGD Hotinja vas

10. preds. komisije za izobraževanja  
Bojan Turčin PGD Dvorjane

11. preds. komisije za tehniko Janez Benedičič 
PGD MB-mesto

12. preds. komisije za tekmovanja  
Branko Mlaker PGD Pekre

13. preds. komisije za zveze Marjan Dobaja 
PGD Miklavž

14. preds. komisije za prvo pomoč  
Stanko Drevenšek PGD MB-mesto

15. preds. komisije za nevarne snovi Silvo Mikl 
PGD Dogoše

16. preds. komisije za inf. in stike z javn. 
Valentin Hren PGD Razvanje

17. preds. komisije za ind. gasilstvo  
Robert Širec PIGD Henkel SLO

18. preds. komisije za veterane Peter Šipek                  
PGD Malečnik

19. predstavnik JZZPR Janez Keček  
JZZPR Maribor

20. sekretar UO Miran Predikaka 
PGD Podova

V poletnem času tega leta je prišlo do več neurij s 
točo. Gasilci smo takoj priskočili na pomoč svojim 
krajanom, prav tako so skoraj vsa društva in naša 
zveza bila na odpravljanju posledic ujme na Ptuju 
in okolici.
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Mestna občina Maribor
Poveljnik občinskega poveljstva (javne gasilske služ-
be) je Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor in 
član PGD Razvanje.

sektor I
Poveljnik sektorja je Stanko Drevenšek iz PGD 
Maribor-mesto.
sektor II
Poveljnik je Silvo Mikl iz PGD Dogoše.
sektor III
Poveljnik je Branko Mlaker.

Občina Duplek
Poveljnik občinskega poveljstva je Janko Drozg iz 
PGD Dvorjane.

POVELJNIKI OBČINSKIH POVELJSTEV IN SEKTORJEV PO OBČINAH LETA 2008

Občina Hoče - Slivnica
Poveljnik občinskega poveljstva je Janez Marčinko 
iz PGD Hotinja vas.

Občina Miklavž na Dravskem polju
Poveljnik občinskega poveljstva je Tomo Glavica iz 
PGD Miklavž.

Občina Rače - Fram
Poveljnik občinskega poveljstva je Miran Predikaka 
iz PGD Podova.

Nadzorni odbor GZ Maribor leta 2009
Od leve: Maksimiljan Bezjak, Danilo Smogavec, Slavko Kramberger, 

Miran Mlakar in Franc Pečovnik

Upravni odbor GZ Maribor leta 2009
Od leve prva vrsta: Aleš Ciringer, Janko Drozg, 

Janez Marčinko, Peter Šipek, Maks Lešnik, Alojz Satler, Andrej Pregl in Valentin Hren
Druga vrsta: Robert Širec, Branko Mlaker, Tomo Glavica, Janez Benedičič, Stanko 

Drevenšek, Miro Gmeiner (arbitraža) in Marjan Dobaja
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Leta od 2009 do 2019
Znova smo zakorakali v novo desetletje obstoja GZ 
Maribor in s tem obračamo nov list v dolgi zgodo-
vini. Gasilske zveze se povezujejo v regijske svete, 
ki so oblika delovanja gasilskih zvez v posameznih 
gasilskih regijah. Ta povezanost je nastala zaradi 
potrebe po izvajanju skupnih nalog na strokov-
nem področju. Zaradi nastajanja vse več manjših 
gasilskih zvez, se vedno bolj čuti potreba po vmesni 
organiziranosti med gasilskimi zvezami in Gasilsko 
zvezo Slovenije.
Gasilska zveza Maribor združuje prostovoljna gasil-
ska društva iz petih občin. Skupno je v GZ Mari-
bor združenih 21 PGD in 2 PiGD. V prostovoljna 
gasilska društva je vključenih 2.460 oseb, od tega 
698 mladih in 702 gasilk. Delovanje gasilske zveze 
na območju več občin in vključevanje prostovolj-
nih gasilskih društev v zvezo pomeni organizacijsko 
čvrstost in stabilnost, kar je osnovni pogoj za dobro 
operativno pripravljenost in izvajanje javne gasilske 
službe v skladu z operativnimi načrti.
Po naših dolgoletnih prizadevanjih je bil 23. no-
vembra 2010 sprejet zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Temeljni cilj tega zakona je 
bila delna ureditev statusa prostovoljnih reševal-
cev ter razmerja med njimi in njihovimi deloda-
jalci. Zakon je bil posledica usmeritev Resolucije 
o nacionalnem programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih od 2009 do 2015, ki 
je določal, da bi se v tem obdobju ustrezneje uredil 

status prostovoljnih reševalcev, pri čemer so najbolj 
izpostavljeni ravno prostovoljni gasilci. Novela za-
kona je jasno opredelila organizacije, ki delujejo v 
javnem interesu in opravljajo humanitarno delo. 
Vsebina zakona je določila, da je delodajalec, ki za-
posluje prostovoljne reševalce, opravičen do povra-
čila nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki 
bremenijo plačo. 
V letu 2010 so začela veljati Pravila gasilske službe, 
ki jih  je podpisala in sprejela ministrica za obrambo 
RS. Pravila gasilske službe so vstopila v veljavo 15. 
julija 2010. Pravila so postala obvezna za poklicne 
in prostovoljne gasilce. Zaradi posebne narave del 
prostovoljnih gasilcev je Gasilska zveza Slovenije na 
seji Plenuma GZS sprejela Posebna pravila gasilske 
službe, ki so specifična samo za prostovoljne gasil-
ce. Na plenarni seji Gasilske zveze Slovenije, ki je 
potekala, 24. 4. 2016, so bila sprejeta nova, dopol-
njena Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 
Najočitnejša sprememba, ki jo je ta dokument pri-
nesel je ta, da je v ospredje postavljeno izobraževan-
je, ki je postalo bolj sistematizirano in poenoteno 
po celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
Stavba Gasilske zveze Maribor je v vseh letih bila 
vozlišče, ki je povezovalo prostovoljna gasilska dru-
štva s poklicnimi gasilci, Gasilsko zvezo Slovenije, 
drugimi GZ. Skozi leta jo je že pričel najedati zob 
časa, tako se je v letu 2014 pričelo s sanacijskimi 
deli, ki so ji vrnili svežino in omogočili boljše pogoje 
za delo. Obnova je zajemala izdelavo strehe, izolacij-
sko fasado, zamenjavo zunanje razsvetljave, menjavo 

Udeleženci srečanja v Kraljevu, 2016
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vrat in oken, ureditev električne napeljave,  vodo-
vodnih inštalacij in druga manjša vzdrževalna dela.
Prostovoljni gasilci za svoje požrtvovalno in nevar-
no delo ne prejemajo plačila in ne uživajo posebnih 
ugodnosti, za to se na gasilski zvezi zavedamo po-
membnosti pohvale tistim, ki si jo resnično zaslu-
žijo. V letu 2015 je tako pričela z delom komisija 
GZ Maribor. Njena naloga je bila pripraviti nov 
Pravilnik o podeljevanju priznanj in odlikovanj v 
GZ Maribor. Nov pravilnik je bil predstavljen na 
redni skupščini in je stopil v veljavo leta 2016.
Pomemben segment delovanja je tudi prijateljsko 
sodelovanje izven mej GZ in države, tako smo v 
letu 2016 obeležili tri pomembne jubileje :

•	 40 let pobratenja z GZ Goriške,
•	 40 let pobratenja z gasilci iz Marburga 

(NEM),
•	 35 let pobratenja z GZ Kraljevo (SRB).

Kakovost storitev, ki jih ponuja Gasilska zveza Mari-
bor, je v veliki meri zahvala zaposlenim sodelavcem 
in tako je Gasilska zveza Maribor v letu 2013 izvedla 
javni razpis za delovno mesto tehničnega sekretarja 
zaradi upokojitve dotedanjega sekretarja tov. Mira-
na Predikaka. Na javnem razpisu je bil zaradi svojih 
preteklih izkušenj izbran tov.  Dušan Mikl. 

Dušan Mikl

naravna nesreča - žled (2014) in masovne migracije 
(2015). V letu 2014 so prostovoljni gasilci GZ Ma-
ribor sodelovali tudi v sklopu mednarodne pomoči 
v Republiki Srbiji.

Požar Surovina 

Žled 2014

Operativno delovanje
Osnovno poslanstvo gasilske organizacije je po-
magati oz. ukrepati v primeru nesreče. Požari, 
elementarne nesreče, tehnične nesreče in nesreče 
z nevarnimi snovmi so dogodki, kjer intervenira-
jo gasilske operativne enote. Skozi leta smo ugo-
tovili, da so v porastu predvsem intervencije teh-
nične narave in vse manj je  t.i. klasičnih požarov. 
Med pomembnejše intervencije, kjer je sodelova-
lo večje število prostovoljnih gasilcev iz GZ Ma-
ribor spadajo požar v podjetju Surovina (2013), 

Pri gašenju in odpravljanju posledic požara je sode-
lovalo večje število gasilskih enot iz celotne Gasil-
ske zveze Maribor, kakor tudi nekaj enot iz drugih 
gasilskih zvez mariborske gasilske regije. Vodenje 
intervencije je prevzela poklicna gasilska enota Jav-
ni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor 
(JZZPR Maribor).

Naravna nesreča - žled
Za leto 2014 velja med intervencijami izpostavi-
ti naravno nesrečo – žled, ki nas je doletela me-
seca februarja. Na območju GZ Maribor je bilo v 
okviru naravne nesreče aktiviranih 20 operativnih 
enot PGD ter poklicni gasilci JZZPR. Intervencija 
gasilcev je ostala znotraj občinskih meja, kar kaže 
na to, da so gasilci po posameznih občinah dobro 
organizirani in so uspešno delovali. S strani GZ ni 
bilo potrebno vzpostaviti vodenja na višjem nivoju. 
V večjih občinah (npr. Maribor) oz. tam, kjer je 
bilo potrebno, so uspešno vzpostavili lasten sistem 
vodenja večje intervencije. Ukrep je koristil za ra-
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zbremenitev ReCO ter za uspešnejše delo enot na 
terenu. Poveljnik GZ Maribor je skupaj z regijskim 
poveljnikom sodeloval v regijskem štabu CZ za 
vzhodno štajersko. Naloge so bile predvsem načr-
tovalne ter logistične narave. Na sami intervenciji 
so imeli dve poškodbi gasilcev, dve večji poškodbi 
gasilskih vozil ter veliko poškodovane in uničene 
druge gasilske opreme. Nastali stroški intervencije 
so bili deloma povrnjeni iz naslova različnih dobro-
delnih akcij, zavarovanj ter drugih finančnih virov.

Mednarodna pomoč v Republiki Srbiji
V letu 2014 so bili gasilci GZ Maribor aktivni tudi 
v tujini. V sklopu mednarodne pomoči so sodelo-
vali na odpravljanju posledic naravne nesreče – po-
plav v Republiki Srbiji. Akcija je stekla v organiza-
ciji vodstva CZ MO Maribor, GZ Maribor in JGS 
MO Maribor, in sicer za pomoč na območju po-
bratenega mesta Kraljevo. Aktivnosti so bile izve-
dene v dveh terminih, in sicer v prvem interventno 
in v drugem v obliki sanacijskih del.

Masovne migracije
Za leto 2015 velja med intervencijami izpostaviti ukre-
panje ob migraciji beguncev v mesecih novembru in 
decembru (tudi januarja 2016). Na osnovi aktiviran-
ja s strani regijskega poveljnika so operativni gasilci 
iz GZ Maribor skupaj z ostalimi gasilci mariborska 
gasilske regije ter deloma tudi koroške gasilske regije 
opravljali dežurstva v nastanitvenem centru Šentilj. 
Intervencije so bile izvedene na osnovi pripravljenega 
elaborata za izvedbo dežurstev v sklopu, kjer je bila 
opredeljena kadrovska zasedba in opremljenost dežur-
ne enote gasilcev, terminski plan dežurstev, osnovne 
naloge ter varnostni ukrepi. Ključne naloge, ki smo 
jih opravljali, so bile logistične narave, ki so zajemale 
tehnično pomoč vodstvu centra ter požarno varovan-
je. Določene gasilske enote so bile aktivirane tudi kot 
pomoč CZ oz. URSZR pri vzpostavitvi skladiščnih 
kapacitet, razkladanju ali drugih tehničnih opravilih. 
Določena društva so za potrebe ureditve nastanitve-
nega centra posodila oz. odstopila tudi svoje klopi 

Počitek po napornem delu Odstranjevanje drevja po poplavah

in mize. Ukrepanje gasilskih enot se je beležilo kot 
intervencija v SPIN-u, ki jo je za enote posamezne 
GZ vodil poveljnik GZ. Na osnovi poročil ter zbra-
nih podatkov o stroških intervencije so bili enotam 
delno (pavšalno) povrnjeni stroški intervencije na 
osnovi dogovora med GZS ter URSZR. Poveljnik in 
ožje vodstvo GZ sta se aktivno vključevala v reševan-
je problematike opravljanja dežurstev. Opravljeni so 
bili številni sestanki na nivoju mariborske gasilske re-
gije, sestanki z vodjo centra, regijsko poveljnico CZ, 
organiziran je bil sestanek za vodstva PGD z opera-
tivnim vodstvom GZ (zastopal poveljnik), GZS (za-
stopal poveljnik), CZ (zastopala regijska poveljnica) 
in URSZR (zastopal direktor). Na predlog poveljnika 
je UO GZ Maribor sklenil, da se sodelujočim druš-
tvom na občnih zborih podelijo zahvale za humano, 
požrtvovalno opravljeno delo.

Druge večje intervencije:
•	 2009, požar v Tovarni dušika Ruše, sode-

lovali dve PGD iz GZ Maribor;
•	 2012, odpravljanje posledic poplav na ob-

močju Občine Duplek, sodelovala PGD iz 
GZ Maribor;

•	 2015, požar na gospodarskem poslopju 
v Bohovi, sodelovala PGD iz GPO Hoče 
Slivnica in JGS MO Maribor;

•	 2015, požar v naravi večjih razsežnosti na 
Sp. Slemenu v Občini Selnica ob Dravi, 
sodelovale PGD iz JGS MO Maribor;

•	 2017, požar na gostinskem objektu Ribi-
čija Maribor, sodelovala PGD iz JGS MO 
Maribor;

•	 2018, požar na industrijskem objektu 
Miklavške pekarne, sodelovala PGD iz 
Občine Miklavž na Dravskem polju in 
PGD iz JGS MO Maribor.

Skupno je bilo v obdobju med 2009 in 2018 
opravljenih 3.677 posredovanj, kjer je bila potreb-
na pomoč 58.763 prostovoljnih gasilcev in opravl-
jenih je bilo 245.695 ur prostovoljnega dela.
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Dan požarne varnosti v TC Europark
Ključna preventivna aktivnost GZ Mari-
bor v letu 2014 je  Dan požarne varnosti 
v TC Europark, ki smo ga organizirali v 
soboto, 25. oktobra 2014, v nakupoval-
nem središču Europark in njegovi okoli-
ci. Učinki oz. rezultati aktivnosti so bili:

•	 požarna varnost ter osnovni 
preventivni ukrepi za vsakogar 
(npr. uporaba gasilnika, nevar-
nosti požara v gospodinjstvu) 
so bili posredovani velikemu 
številu obiskovalcev Europarka 
(število obiskovalcev tega dne je 
23.303);

•	 o požarni varnosti so bili poleg 
obiskovalcev poučeni tudi zapo-
sleni v prodajalnah ter drugih 
lokalih in tudi določeni vodilni 
v nakupovalnem centru;

•	 večje število operativnih gasilcev 
se je seznanilo z nakupovalnim 
centrom (notranjost, dovozne 
poti, vhodi, …),  ga do določene 
mere spoznalo tudi iz požarnega 
vidika (ocenjujemo prisotnost 
cca. 100 operativnih gasilcev);

•	 omeniti velja velik interes mladih obiskovalcev, otrok, 
ki so sodelovali na delavnicah gasilske mladine ter si z 
velikim zanimanjem ogledali tudi druge predstavitve, 
vozila in opremo; 

•	 pripravljena je bila tiskovna konferenca – medijska 
prepoznavnost dogodka je bila dosežena s člankom v 
dnevniku Večer,  z reportažo na Regionalni TV – RTV 
SLO, najavo na radijskih frekvencah, objavah na splet-
nih straneh ter s člankom v reviji Gasilec;

Preventivna aktivnost Dan  požarne varnosti je postala od ta-
krat stalnica in se odvija vsako leto v mesecu oktobru, ko je 
mesec požarne varnosti.

Na osnovi predpisov so bile leta 2013 na skupščini volitve v 
organe zveze. Tako so bili izvoljeni naslednji funkcionarji:

Upravni odbor

1. predsednik Slavko Kramberger PGD Zrkovci
2. namestnik predsednika Peter Šipek PGD Malečnik
3. podpredsednik Marjan Dobaja PGD Miklavž na Dravskem polju
4. poveljnik Samo Robič PGD Pekre
5. predstavnica mladine Jasmina Vaupotič PGD Sp. in Zg. Gorica
6. predstavnica članic Darinka Kodrič PGD Brezje
7. član Anton Klemenčič PGD MB- Studenci
8. član David Kumer PGD Dvorjane
9. član Sebastijan Visočnik PGD Hoče
10. predstavnik JZZPR Janez Keček JZZPR Maribor
11. tajnik Miran Predikaka PGD Podova
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Poveljstvo

1. poveljnik Samo Robič PGD Pekre
2. namestnik poveljnika Aleš Ciringer PGD Razvanje
3. podpoveljnik Bojan Turčin PGD Dvorjane
4. podpoveljnik Tomo Glavica PGD Miklavž na Dravskem polju
5. podpoveljnik Boštjan Frangež PGD Bohova
6. podpoveljnik Jakob Krajnc PGD Fram
7. pomočnik za industrijo Robert Širec PIGD Henkel
8. pomočnik za IDA in NS Matjaž Šipek PGD Malečnik
9. pomočnik za tekmovanja Boris Horvat PGD Razvanje
10. Pomočnik za tehniko Beno Donko PGD Pekre
11. pomočnik za PMP Mitja Kelbič PGD Malečnik
12. poveljnik sektorja 1 Stanko Drevenšek PGD MB -mesto
13. poveljnik sektorja 2 Silvo Mikl PGD Dogoše
14. poveljnik sektorja 3 Gregor Mandl PGD Razvanje

Nadzorni odbor

1. predsednik Anton Blažič PGD Brezje
2. član Vinko Bezjak PGD Korena
3. član Miran Mlakar PGD Miklavž na Dravskem polju
4. član Zmago Žnidaršič PGD Bohova
5. član Franc Pečovnik PGD Fram

Mestna občina Maribor
Poveljnik občinskega poveljstva (javne gasilske 
službe) je Aleš Ciringer, poveljnik Gasilske brigade 
Maribor in član PGD Razvanje.

sektor I
Poveljnik sektorja je Stanko Drevenšek iz PGD 
Maribor-mesto.

sektor II
Poveljnik je Silvo Mikl iz PGD Dogoše.

sektor III
Poveljnik je Gregor Mandl iz PGD Razvanje.

Občina Duplek
Poveljnik občinskega poveljstva je Bojan Turčin iz 
PGD Dvorjane.

POVELJNIKI OBČINSKIH POVELJSTEV IN SEKTORJEV PO OBČINAH LETA 2013

Občina Hoče - Slivnica
Poveljnik občinskega poveljstva je Boštjan Frangež 
iz PGD Bohova.

Občina Miklavž na Dravskem polju
Poveljnik občinskega poveljstva je Tomo Glavica iz 
PGD Miklavž.

Občina Rače - Fram
Poveljnik občinskega poveljstva je Jakob Krajnc iz 
PGD Fram.

Leta 2014 se zaradi upokojitve zamenja direktor 
GB Maribor Janez Keček. Zamenja ga tov. Aleš 
Ciringer in s tem zamenja g. Kečka tudi kot člana 
UO. 
10. 4. 2015 je bil na skupščini GZ imenovan za 
častnega predsednika GZ Maribor tov. Maks Leš-
nik, član PGD Maribor Studenci.
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Na osnovi predpisov so bile leta 2018 na skupščini volitve v organe zveze. Na predlog poveljnika se je 
poveljstvo povečalo za enega člana. Tako so bili izvoljeni naslednji funkcionarji:

Upravni odbor

1. predsednik Slavko Kramberger PGD Zrkovci
2. namestnik predsednika Peter Šipek PGD Malečnik
3. podpredsednik Marjan Dobaja PGD Miklavž na Dravskem polju
4. poveljnik Samo Robič PGD Pekre
5. predstavnik mladine Aleš Serdinšek PGD Hotinja vas
6. predstavnica članic Darinka Kodrič PGD Brezje
7. član Stanko Drevenšek PGD MB mesto
8. član David Kumer PGD Dvorjane
9. član Denis Vihar PGD Rače
10. predstavnik GB Maribor Aleš Ciringer GB Maribor
11. tajnik Dušan Mikl PGD Dogoše

 
Poveljstvo

1. poveljnik Samo Robič PGD Pekre
2. namestnik poveljnika Aleš Ciringer PGD Razvanje
3. podpoveljnik Bojan Turčin PGD Dvorjane
4. podpoveljnik Tomo Glavica PGD Miklavž na Dravskem polju
5. podpoveljnik Boštjan Frangež PGD Bohova
6. podpoveljnik Sebastijan Soršak PGD Rače
7. pomočnik za industrijo Robert Širec PIGD Henkel
8. pomočnik za IDA in NS Tadej Pišek PGD Razvanje
9. Pomočnik za tekmovanja Boris Horvat PGD Razvanje
10. pomočnik za tehniko Beno Donko PGD Pekre
11. pomočnik za PMP Mitja Kelbič PGD Malečnik
12. pomočnik za usposabljanja Matjaž Šipek PGD Malečnik
13. poveljnik sektorja I Stanko Drevenšek PGD MB- mesto
14. poveljnik sektorja II Silvo Mikl PGD Dogoše
15. poveljnik sektorja III Gregor Mandl PGD Razvanje

Nadzorni odbor

1. predsednik Anton Blažič PGD Brezje
2. član Vinko Bezjak PGD Korena
3. član Miran Mlakar PGD Miklavž na Dravskem polju
4. član Srečko Rojs PGD Sp. in Zg. Gorica
5. član Jure Šac PGD Hoče
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Mestna občina Maribor
Poveljnik občinskega poveljstva (javne gasilske 
službe) je Aleš Ciringer, direktor Gasilske brigade 
Maribor in član PGD Razvanje.

sektor I
Poveljnik sektorja je Anton Klemenčič iz PGD 
Maribor- Studenci.

sektor II
Poveljnik je  Silvo Mikl 
iz PGD Dogoše.

POVELJNIKI OBČINSKIH POVELJSTEV IN SEKTORJEV PO OBČINAH LETA 2018

sektor III
Poveljnik  je Gregor Mandl 
iz PGD Razvanje.

Občina Duplek
Poveljnik občinskega poveljstva je Bojan Turčin iz 
PGD Dvorjane.

Občina Hoče - Slivnica
Poveljnik občinskega poveljstva je 
Boštjan Frangež iz PGD Bohova.
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Občina Miklavž na Dravskem polju
Poveljnik občinskega poveljstva je Tomo Glavica iz 
PGD Miklavž.

Občina Rače - Fram
Poveljnik občinskega poveljstva je Sebastijan Sor-
šak iz PGD Rače.
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Delo z mladino je v gasilstvu še kako pomembno, saj je mladina naša prihodnost. Tako se tega zavedamo 
tudi na GZ Maribor. V letu 2017 je vodenje komisije za mladino prevzel Aleš Serdinšek iz PGD Hotinja 
vas. Pred njim je vodila mladinsko komisijo Jasmina Kline iz PGD Spodnja in Zgornja Gorica. Mladina 
zelo uspešno deluje v okviru svojih matičnih društev, skozi leto se odvijajo številne aktivnosti v okviru GZ 
ali v sodelovanju s PGD in GZS. 

GASILSKA MLADINA

Letovanje gasilske mladine v Piranu 2018

Te aktivnosti so:
- kviz gasilske mladine,
- tekmovanje GZ Maribor in GZS,
- letovanje v Piranu,
- memorial Ribič-Škof,  PGD Malečnik,
- memorial Franca Florjančiča, PGD Miklavž,

- Cici Fire Combat, PGD Smolnik,
- srečanje hrvaške in slovenske mladine,
- ogled kino predstave v Mariboxu,
- udeležba mentorjev na tečajih za mentorje.

Vse te dejavnosti povezujejo mlade gasilce v naši zvezi. Prepričani s mo, da bodo mladina in njihovi men-
torji delovali še naprej tako dobro, saj na mladih svet stoji.
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Gasilski veterani so s svojim neumornim in nese-
bičnim prostovoljnim delom ustvarjali gasilsko or-
ganizacijo. V dolgih letih uspešnega dela so ustva-
rili veliko nacionalno bogastvo in posebnost naše 
družbe. Velikokrat si podajajo roke številne genera-
cije, torej gre gasilstvo iz roda v rod.
V Gasilski zvezi Maribor skrbimo, da bo gasilstvo 
tudi v bodoče imelo zasluženo mesto v naši druž-
bi. Program dela smo pripravili tako, da s pridom 
uporabljamo izkušnje in pripravljenost veteranov 
za delo in pomoč mlajšim generacijam,  saj smo  
od njih prevzeli svoje dolžnosti. Pri tem skrbimo 
za programe, ki ustrezno vključujejo starejše gasilce 
in veterane v aktivno delo v obliki raznih tekmo-
vanj na nivoju Gasilske zveze Maribor in na raznih 
memorialnih tekmovanjih, kjer veterani tekmujejo 
in se družijo. Vsako leto za njih pripravimo tudi 
novoletno srečanje.
Tudi v bodoče bomo omogočili delo veteranov 
v organih gasilske organizacije, v komisijah ter v 
svetu veteranov na nivojih gasilskih društev, gasil-

GASILSKI VETERANI

Peter Šipek

skih zvez, na nivoju regije ter na nivoju Gasilske 
zveze Slovenije. Še naprej jim moramo omogočiti 
sodelovanje na gasilskih tekmovanjih, raznih 
druženjih in srečanjih.
Poskrbeti moramo za njihovo ustrezno zastopanost 
pri podeljevanju priznanj in odlikovanj.
Letos praznujemo 150 let organiziranega gasilstva 
na Slovenskem in 70 let Gasilske zveze Maribor. 
Gasilskim veteranom moramo zagotoviti prijetno 
počutje v gasilski organizaciji, ki so jo uspešno gra-
dili dolga leta.

GASILSKE ČLANICE

Komisijo za ženske je od l. 2001 do l. 2013 uspešno 
vodila Marjetka Fras iz PGD Hotinja vas.
V začetku njenega delovanja je bilo ustanovljenih 7 
komisij za članice. Ob koncu njenega
mandata smo zabeležili 17 komisij v GZ Maribor. 
Ženske so se vključevale na vseh nivojih
gasilske dejavnosti. V obdobju od 2013 do 2019 
vodi komisijo za članice na GZ Maribor  Darinka 
Kodrič iz PGD Brezje. V GZ Maribor je včlanje-
nih 380 članic, od tega se jih okrog 235 aktivno 
vključuje v matičnih PGD. Pridobili smo še eno 
dodatno komisijo za članice. Na nivoju GZ smo 
organizirali in se udeleževali tekmovanj, izobra-
ževanj, družabnih srečanj, strokovnih izletov, po-
hodov. Udeleževali smo se srečanj in posvetov na 

Darinka Kodrič

ravni mariborske regije. Aktivno smo sodelovali na 
vaji, ki jo je organizirala komisija za članice mari-
borske regije. Udeleževali smo se tudi posvetov na 
ravni Sveta članic GZS. Novost v tem obdobju so
medgeneracijska srečanja, kjer smo bili prisotni. 
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6.	USPOSABLJANJA
Gasilska zveza Maribor zagotavlja ustrezno usposo-
bljenost vseh članov prostovoljnih gasilskih društev, 
ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem po-
dročju. Usposabljanja potekajo v skladu s sprejeti-
mi učnimi programi, ki so predpisani s strani Ga-
silske zveze Slovenije in veljajo za vsa prostovoljna 
društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja. 
Poseben poudarek je na osnovnem  usposabljanju, 
ki postaja osnovna oblika  pridobivanja, preverja-
nja  in obnavljanja gasilskega znanja. Za osnovna 
usposabljanja je zadolžen poveljnik Gasilske zveze 
Maribor, ta ima določenega svojega pomočnika za 
izobraževanje.  Na podlagi plana izobraževanja, ki 
ga sprejme in potrdi poveljstvo GZ Maribor se iz-
vajajo tečaji za:
- pripravnika,
- operativnega gasilca,
- višjega gasilca,
- nižjega gasilskega častnika (nivo regije),
- gasilskega častnika (nivo regije).

Za vsako izvedbo tečaja mora vodja tečaja poskrbe-
ti za dobro organizacijo. Ankete ob zaključku tečaja  
so vedno merilo za kvalitetno izvedbo naslednjih 

tečajev. V GZ Maribor je  velik  poudarek na kva-
litetnem inštruktorskem in predavateljskem kadru. 
Ta se mora nenehno dodatno izobraževati in spre-
mljati novitete na področju gasilstva. Zveza nima 
težav z doseganjem meril, ki jih morajo na določe-
nem nivoju izpolnjevati predavatelji in inštruktorji 
za teoretični in praktičen del poučevanja.

Operativni gasilci GZ Maribor se tudi vsako leto 
prijavijo na razpis za dopolnilna izobraževanja-
-specialnosti, ki jih izvaja GZ Slovenije. Številna 
društva na zvezi že presegajo merila, ki so predpisa-
na, kar samo nakazuje, da je želja po izobraževanju 
zelo velika. 

Specialnosti:
zaščita dihal, gašenje notranjih požarov,  gašenje 
požarov v naravi, tehnično reševanje, nevarne sno-
vi, informatik, …..

Dodatna usposabljanja operativnih gasilcev se  iz-
vedejo za določene potrebe. To so razni strokovni 
semenarji, delo z motorno žago, tečaj za strojnika 
in usposabljanje gasilcev za varno delo na strehi.
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7. TEKMOVANJA

  1. 1961 BONN - BAD GODESBERG  NEMČIJA
  2. 1963 MULHOUSE    FRANCIJA
  3. 1966 KARLOVAC    JUGOSLAVIJA
  4. 1969 KREMS    AVSTRIJA
  5. 1973 BRNO     ČEŠKOSLOVAŠKA
  6. 1977 TRENTO    ITALIJA
  7. 1981 BÖBLINGEN    NEMČIJA
  8. 1985 VÖCKLABRUCK   AVSTRIJA
  9. 1989 WARSZAWA    POLJSKA
10. 1993 BERLIN    NEMČIJA
11. 1997 HERNING    DANSKA
12. 2001 KUOPIO    FINSKA
13. 2005 VARAŽDIN    HRVATSKA
14. 2009 OSTRAVA    ČEŠKA
15. 2013 MÜLHAUSE    FRANCIJA
16. 2017 VILACH (BELJAK)   AVSTRIJA    

MEDNARODNA GASILSKA TEKMOVANJA (GASILSKE OLIMPIADE)
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UDELEŽBA MARIBORSKIH ENOT NA GASILSKIH OLIMPIJADAH

Gasilci Maribora so se udeležili naslednjih gasilskih 
olimpijad:
1. Gasilska olimpijada v Bad Godesbergu v Zvezni 

republiki Nemčiji junija 1961. Mariborska tek-
movalna desetina je bila sestavljena iz članov več 
društev in si je priborila  srebrno medaljo.

2. Gasilske olimpijade v Karlovcu leta 1966 so se 
udeležili pionirji GD Maribor-mesto in si pri-
borili srebrno medaljo.

3. Gasilske olimpijade v Kremsu v Avstriji leta 1969 
so se udeležili gasilci IGD MTT in si priborili 
zlato medaljo.

4. Gasilske olimpijade v Brnu na Češkem leta 1973 
so se udeležili gasilci GD Maribor-Pobrežje in si 
priborili zlato medaljo.

5. Gasilska olimpijada v Berlinu v Nemčiji leta 
1993, to nemško mesto je bilo od 11. do 17. ju-
lija 1993 gostitelj  desete članske gasilske olim-
pijade in devete mladinske gasilske olimpijade. 
V tednu dni je svoje spretnosti prikazalo 2.360 
udeležencev iz 23-tih držav. Med nastopajočimi 
je prvič nastopilo tudi 14 desetin iz samostojne 
Slovenije.

Zmagovalci državnega gasilskega tekmovanja v letu 
1992, gasilci Pobrežja, so se edini iz mariborskega 
področja uvrstili drugič po dvajsetih letih na gasil-
sko olimpijado. Priprave ekipe so trajale polnih šest 
mesecev v okviru društva.  Vse ekipe iz Slovenije so 
imele pet dni treninga na Rogli, kjer so odpravlja-
li zadnje pomanjkljivosti  in skrbeli za vzdrževanje 
telesne kondicije. Tekmovali so v skupini B moški. 
Bili so dobro kondicijsko  pripravljeni in izurjeni.
Nastop na olimpijadi ni bil enak pričakovanjem in 
željam. Dosegli so srebrno medaljo. Pobreška dese-
tina je v Berlinu nastopila v naslednji sestavi:

- Milan Kek  - Stanko Kek
- Franc Sekol  - Ivan Ertl
- Dušan Kranjc  - Ivan Veber
- Ivan Brecelj  - Vlado Brecelj
- Andrej Smodiš - Rudi Kranjc 

6. Gasilska olimpijada v Herningu na Danskem je 
bila l.1997. V jeseni leta 1996 so na Javnem zavo-
du za zaščitno in požarno reševanje Maribor izbrali 
tekmovalno desetino, ki bi se naj udeležila gasil-
ske olimpijade leta 1997 v Herningu na Danskem. 
Po šestmesečnih pripravah je ekipa pokazala dobre 

rezultate. Skupaj z ostalimi ekipami iz Slovenije 
so odpotovali na Dansko z velikimi pričakovanji. 
Olimpijada je potekala od 7. do 12. junija 1997. V 
konkurenci poklicnih gasilcev skupine B so dosegli 
odlično drugo mesto in zlato značko. Do prvega 
mesta jih je ločilo le 0,9 sekunde. Tridelni napad 
so izvedli brez napak v času 43,6 sekunde. Prav 
tako so pretekli štafetno progo v odličnem času. 
Njihov trud je bil poplačan, saj so s takšnim uspe-
hom predstavili ne samo mariborsko, ampak tudi 
slovensko gasilstvo v mednarodnem merilu.

Tekmovalna desetina je nastopila v sestavi:
- Bojan Turčin  - Jože Tržan 
- Jože Gojčič  - Slavko Sušec 
- Jože Kurade  - Janez Horvat 
- Silvo Beigot  - Vlado Maček 
- Franc Težak  - Jože Žohar 

Tekmovalna enota PGD Maribor-Pobrežje

         Tekmovalna enota JZZPR Maribor v Herningu
na Danskem leta 1997

7. Gasilska olimpijada je bila v Kuopiu na Finskem. 
Pri poklicnih enotah B je ekipa JZZPR iz Maribora 
na izbirnem tekmovanju na Ravnah dosegla naj-
boljši rezultat in s tem izpolnila pogoj za udeležbo 
na olimpijadi, kjer je nato zasedla 3. mesto.
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Prva leta po osvoboditvi so bila gasilska društva 
odvisna od svoje iznajdljivosti  zbiranja denarja za 
gasilsko dejavnost. V večini primerov so v ta namen 
prirejali veselice, ki so bile zelo obiskane, saj druge-
ga razvedrila ni bilo, pa tudi kako okusno in redko 
jed je bilo mogoče dobiti na prireditvi. Zbrani de-
nar je bil namenjen za najnujnejše stroške, gorivo 
za vozila in motorne črpalke. Funkcionalne stroške 
okrajnih gasilskih zvez so financirali okrajni ljudski 
odbori.

Leta 1958 je bil ustanovljen Okrajni gasilski sklad 
z namenom zbirati sredstva in skrbeti za enakome-
ren razvoj gasilske tehnike v mariborskem okraju 
v skladu s potrebami terena. Sklad je razpolagal z 
denarjem, ki ga je od zbranih premij požarnega za-
varovanja prispevala Zavarovalnica Maribor, s sred-
stvi kreditov in z denarjem iz drugih prispevkov. Za 
upravljanje sklada je bil imenovan upravni odbor, 
ki so ga sestavljali:

- Pavle Baloh, vodja splošne službe v Tovarni avto-
mobilov Maribor - kot predsednik;

- Branko Fabčič, predstavnik Zavarovalnice Mari-
bor;

- Milan Klemenčič, predstavnik Gasilske zveze 
Maribor in

- Bine Ravnikar, tedanji referent za požarno var-
nost pri UJV Maribor, ki je opravljal tajniška 
dela.

Ob sredstvih, ki jih je dodeljeval Okrajni gasilski 
sklad, so gasilske zveze dobivale nekaj denarja od 
proračuna mariborskih občin, večji del potreb  so 
krili gasilci s prostovoljnim delom pri vzdrževanju 
in gradnji domov, vzdrževanju tehničnih sredstev, z 
nabiralnimi akcijami in na druge načine.

Z ukinitvijo okrajev je gasilski sklad spremenil ime 
– preimenoval se je v Občinski sklad, ki ga je vodil 
upravni odbor s predsednikom Leonom Poglejem, 
direktorjem Tovarne lepenke Ceršak.

Med člani so bili Branko Fabčič - predstavnik 
Zavarovalnice Maribor, Ivan Kek -  predsednik 
Občinske gasilske zveze Maribor, Bine Ravnikar 
- direktor Zavoda za gasilsko in reševalno službo 
Maribor, tajnik je bil Tone Turšič, občinski požarni 
inšpektor.

Gasilski sklad je deloval do leta 1977, ko je bil usta-

novljen SIS za varstvo pred požari Občine Maribor. 
S tem je bilo financiranje gasilske dejavnosti pos-
tavljeno na samoupravne osnove, skladno z  dogo-
varjanjem med uporabniki – delovnimi organizaci-
jami in izvajalci – gasilci.

Prvi predsednik SIS-a je bil Leon Poglej. Za pred-
sednika IO je bil izvoljen Anton Ekart iz GD Star-
še, za tajnika Kovačič Bojan, takratni poveljnik 
Zavoda za gasilsko in reševalno službo Maribor, 
računovodske posle  je honorarno vodila računo-
vodkinja ZGRS Maribor Sonja Bratuša. Anton 
Ekart je funkcijo predsednika IO opravljal vse do 
imenovanja profesionalnega tajnika SIS. Z reorga-
nizacijo Občine Maribor leta 1981 je bil dan pogoj 
za reorganizacijo SIS-a. Po temeljitih pripravah in 
dogovarjanju o najprimernejši organizacijski obliki 
so bile v juniju 1983 ustanovljene temeljne SIS v 
šestih mariborskih občinah, v septembru istega leta 
pa SIS požarnega varstva mesta Maribor. Za pred-
sednika skupščine je bil izvoljen Franjo Kuhta, po 
njegovem odstopu  je to funkcijo prevzel Branko 
Fabčič. V letu 1988 je funkcijo predsednika skup-
ščine prevzel Ivo Andric, Branko Fabčič je prevzel 
funkcijo odbora za plan in finance.

Viri financiranja so bili prispevki organizacij zdru-
ženega dela (0,12 % od doseženega dohodka), 
sredstva Zavarovalnice Maribor (6 % od plačanih 
požarnih premij, krediti in nepovratna sredstva). 
Vsa sredstva so se zbirala na žiro računu SIS-a za 
požarno varnost mesta Maribor in so se nato po 
dogovorjenem ključu delila na takratne občinske 
gasilske zveze in na Zavod za gasilsko in reševalno 
službo Maribor. Del sredstev je bil namenjen tudi 
za redno poslovanje IGD ter financiranje gasilske 
enote na Aerodromu Maribor. Vse kredite pri Za-
varovalnici Maribor je najemal SIS za varstvo pred 
požari mesta Maribor in jih po sklepu predsedstva 
na predlog odbora za plan in finance delil izvajal-
cem. Odplačilo kreditov je prav tako prevzel SIS 
požarnega varstva mesta Maribor. Po ukinitvi ob-
čin Maribor-Pobrežje, 

Maribor-Tezno, Maribor-Tabor in Maribor-Ro-
tovž so se zbrana sredstva za Gasilsko zvezo Mari-
bor in Zavod za gasilsko in reševalno službo Mari-
bor delila v razmerju 20 : 80. To razmerje se je proti 
koncu delovanja SIS-a spreminjalo v korist ZGRS 
Maribor.

8. FINANCIRANJE GASILSKE  
 DEJAVNOSTI
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V letih 1988 in 1989 so se začele aktivnosti o no-
vem financiranju požarne varnosti. Ukinili so se 
SIS-i in financiranje požarne varnosti se je prenes-
lo na lokalno skupnost v smislu Zakona o požarni 
varnosti.

Tako se sredstva za požarno varnost zagotavljajo v 
proračunu Mestne občine Maribor, drugi vir  so 
sredstva na novo ustanovljenega požarnega sklada 
(sredstva zavarovalnic), s katerimi razpolaga pose-
ben odbor. Le-ta razporeja sredstva med Gasilsko 
zvezo Maribor in Javnim zavodom za zaščitno in 
požarno reševanje Maribor v dogovorjenem raz-
merju, ki se lahko med letom spreminja. V letu 
1998 je bilo to razmerje 60 : 40 v korist Gasilske 
zveze Maribor. Še naprej  ostane vir financiranja 
Gasilske zveze Maribor njena lastna realizacija iz 
ekonomata in tiskanja gasilskih koledarjev za vsa 
gasilska društva v Sloveniji.

Po ustanovitvi novih občin na območju nekdanje 
Občine Maribor so bila v občinah ustanovljena 
tudi poveljstva. Za redno financiranje so zadolženi 
župani, prav tako  prispevajo del sredstev tudi za 
financiranje skupno dogovorjenih aktivnosti in za 
funkcionalo zveze. 

Po dogovoru med občino oz. župani, gasilskimi 
društvi in gasilsko zvezo je podpisana tripartitna 
pogodba o obveznostih, pravicah, organizaciji, iz-
vajanju in sofinanciranju javne gasilske službe. 
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9.  KONGRESI GASILSKE ZVEZE 
SLOVENIJE IN ZASTOPANOST 
PREDSTAVNIKOV	IZ	OBMOČJA	MARIBORA	V	ORGANIH	
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. KONGRES, KI JE BIL TUDI 
USTANOVNI KONGRES GZS, JE BIL V 
LJUBLJANI, 2. 10. 1949
Na kongresu sta sodelovala Milan Klemenčič in 
Štefan Lukas, ki sta bila izvoljena za namestnika 
člana upravnega odbora GZS ter Adolf Jagrovič, ki 
je sodeloval kot član v delovnem predsedstvu kon-
gresa.

II. KONGRES, V LJUBLJANI,  
31. 3. 1951
V plenum GZS so bili izvoljeni iz Okrajne GZ Ma-
ribor-mesto:

- Milan Klemenčič
- Adolf Jagrovič 
- Karel Samastur in
- Franc Robinščak

Iz Okrajne GZ Maribor-okolica:
- Anton Pšeničnik
- Štefan Lukas
- Alojz Grajf
- Anton Golob

V upravni odbor GZS sta bila izvoljena Milan Kle-
menčič za podpredsednika in Štefan Lukas za člana.
V nadzorni odbor GZS je bil izvoljen Adolf Jagro-
vič.

Kot delegati za ustanovno skupščino Gasilske zveze 
FLRJ (Federativne ljudske republike Jugoslavije) so 
bili iz mariborskega območja izvoljeni:

- Milan Klemenčič
- Štefan Lukas
- Adolf Jagrovič

III. KONGRES, 24. IN 25. APRILA 1954 
NA BLEDU
V upravni odbor GZS so bili  izvoljeni Milan Kle-
menčič za podpredsednika, Karel Samastur za čla-
na, za namestnika člana pa Štefan Lukas. V nadzor-
ni odbor je bil izvoljen Anton Pšeničnik.

IV. KONGRES, 17. IN 18. APRILA 1958  
V LJUBLJANI
Iz Okrajne GZ Maribor so bili za člane plenuma 
GZS izvoljeni:
- Milan Klemenčič                                                                        - 
Peter Kociper
- Matevž Krajnik                                                                           - 
Franc Robinščak
- Tone Benedičič                                                                          - 
Rihard Kotnik
V izvršni odbor GZS, ki ga je plenum izvolil takoj 
po končanem kongresu, so bili izvoljeni:
- Milan Klemenčič za podpredsednika
- Tone Benedičič za člana
- Lipe Izlakar    za člana
- Julka Križaj  za članico

V. KONGRES, 16. in 17. NOVEMBRA 
1963 V LJUBLJANI
V plenum GZS so bili iz mariborskega območja 
izvoljeni:
- Tone Benedičič
- Janko Čakš
- Mirko Grbec
- Milan Klemenčič
- Edvard Kolman
- Franjo Ljubič
- Bine Ravnikar
V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Janko Čakš 
in Tone Benedičič. V nadzorni odbor je bil izvoljen 
Anton Pšeničnik.
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VI. KONGRES, 10. IN 11. MAJA  1968 V 
KRANJU
V predsedstvo GZS so bili izvoljeni:
- Ivan Kek
- Ivan Ferš
- Edvard Kolman
- Ivan Alenc 
- Mirko Grbec

V izvršni odbor GZS sta bila izvoljena Ivan Kek in 
Edvard Kolman, v nadzorni odbor Tone Benedičič.

VII. KONGRES, 10. in 11. JUNIJA 1971 V 
MURSKI SOBOTI
V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ivan Ferš za 
podpredsednika in Bojan Kovačič za člana.
V izvršni odbor GZS so bili izvoljeni Ivan Ferš za 
podpredsednika,  Ivan Kek in  Bojan Kovačič za 
člana. V nadzorni odbor je bil izvoljen Tone Bene-
dičič.

Delegati na kongresu so bili:
- Ivan Kek
- Ivan Ferš
- Tone Benedičič
- Ferdo Golob
- Danilo Verdel
- Rihard Kotnik
- Alfred Korošec
- Hubert Ketiš
- Mirko Grbec
- Franc Petek st.

VIII. KONGRES, 5. IN 6. JUNIJA 1976 V 
NOVI GORICI
V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ivan Kek za 
podpredsednika in Ivan Ferš za člana.
V izvršni odbor je bil izvoljen Ivan Kek, v nadzorni 
odbor Tone Benedičič.
V poveljstvo GZS  je bil imenovan Jože Fras, povel-
jnik mariborske regije.

Delegati na kongresu iz Maribora so bili:
- Hubert Ketiš
- Franjo Duh
- Maks Lešnik
- Rihard Kotnik
- Ivan Ferš
- Ivan Kek
- Ferdo Golob
- Tone Benedičič
- Marija Zajc
- Mira Neuberg

IX. KONGRES, 7. IN 8. JUNIJA  1980 V 
BREŽICAH
V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ferdo Golob 
in Ernest Robnik.
V poveljstvo GZS  je bil imenovan Jože Fras, povel-
jnik mariborske regije.

Delegati na kongresu so bili:
- Bojan Kovačič
- Anton Benedičič
- Ivan Kek
- Maks Lešnik
- Hilda Žaucer
- Jože Fras
- Ferdo Golob
- Boris Kraner
- Maks Polanec ml.
- Viljem Podrekar
- Ivan Ferš 

X. JUBILEJNI KONGRES SLOVENSKIH 
GASILCEV OD 22. do 24. JUNIJA 1984 
V MARIBORU
To je bila največja manifestacija gasilstva v Mari-
boru po vojni. Kongres je potekal v prostorih ki-
nodvorane Union in Zavarovalne skupnosti Triglav 
(kongresne komisije). Kongresa so se ob številnih 
delegatih, bilo jih je okoli 250, udeležili še naj-
vidnejši družbenopolitični delavci mesta Maribo-
ra in Socialistične republike Slovenije, delegacije 



50

70 LET GASILSKA ZVEZA MARIBOR

bratskih republik, Gasilske zveze Jugoslavije, pred-
stavniki gasilskih organizacij Deželne gasilske zve-
ze Koroške, Štajerske in Gradiščanske, delegacije 
Madžarske, delegacije Marburga na Lahni (ZRN), 
delegacije FF Unna (ZRN), Gasilske zveze Kölna 
(ZRN) ter Deželne gasilske zveze Norderhein We-
stfalen (ZRN).

Častni pokrovitelj kongresa je bila mestna 
konferenca SZDL Maribor na čelu s predsednikom 
Ivanom Gorjupom, ki je zelo uspešno vodil tudi 
glavni odbor za pripravo kongresa.

V dneh kongresa je bil Maribor nadvse slavnostno 
okrašen. Vsi udeleženci kongresa so bili prisrčno 
sprejeti. Posebno pozornost so si zaslužile obkon-
gresne prireditve, od katerih je bila najveličastnejša 
velika gasilska parada, kjer je sodelovalo 8.200 pio-
nirjev, pionirk, mladine, članic in članov, gasilskih 
enot CZ in JLA s preko 900 gasilskih praporov in 
44 najsodobnejših gasilskih vozil. Žal je bila parada 
v hladnem in deževnem vremenu.

Nepozabne prireditve so bile še:
- sprejem gostov pri predsedniku skupščine mesta 
Maribora Slavku Soršaku v salonu Rotovž,
- tovariško srečanje delegatov in gostov z maribor-
skimi gasilci v Gasilskih društvih Maribor-Pobrež-
je,  Razvanje, Smolnik in Hotinja vas,
- razstava gasilske opreme in vozil na Mariborskem 
sejmu,
- velika gasilska vaja v Ulici talcev, Sodni in Vošn-
jakovi ulici ter zaključna prireditev na stadionu v 
Ljudskem vrtu.

Na prireditvi, ki je pomenila čudovit zaključek 
kongresa, je imel slavnostni govor predsednik Re-
publiške konference SZDL Franc Šetinc. V kultur-
nem programu in z gasilskimi vajami je nastopilo 
preko 580 pionirjev in mladincev. Atraktivno vajo 
s stikalnimi lestvami so izvedli gasilci primorskih 
občinskih gasilskih zvez.

Mariborski gasilci so za odlično pripravljen kongres 
in obkongresne prireditve prejeli številna priznanja 
in čestitke. Na kongresu je od mariborskih gasilcev 
sprejel največje slovensko gasilsko priznanje nag-

rado in kipec Matevža Haceta dolgoletni član in 
prizadeven gasilski funkcionar Ivan Kek.

V predsedstvo GZS sta bila izvoljena Ferdo Golob 
in Ernest Robnik.
V poveljstvo GZS  je predsedstvo GZS imenovalo 
Maksa Lešnika kot podpoveljnika GZS in Jožeta 
Frasa kot poveljnika mariborske regije.

Delegati iz mariborskega območja so bili:
- iz Občinske gasilske zveze Maribor-Pesnica 

Valentin Pohorec in Franjo Duh
- iz Občinske gasilske zveze Ruše 

Oto Peruš in Hubert Ketiš
- iz Občinske gasilske zveze Maribor-Tezno          

Majda Pezdirc, Stane Matjašič, Anton Ekart
- iz Občinske gasilske zveze Maribor-Tabor          

Ludvik Bukovec
- iz Občinske gasilske zveze Maribor-Rotovž        

Milan Eržen
- iz Občinske gasilske zveze Maribor-Pobrežje      

Ivan Kek, Milka Kolarič, Franc Fras
- iz Gasilske zveze mesta Maribor                          

Ferdo Golob, Bojan Kovačič, Jože Fras, Maks 
Lešnik

XI. KONGRES, 17. IN 18. JUNIJA  1988 V 
CELJU
V predsedstvo GZS je bil izvoljen Anton Ekart, za 
predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen Fer-
do Golob. V poveljstvo GZS  je predsedstvo GZS 
imenovalo Maksa Lešnika kot podpoveljnika GZS 
in Jožeta Frasa kot poveljnika mariborske regije.

Delegati na kongresu iz mariborskega območja:
- Občinska gasilska zveza Maribor-Tabor 

Vili Podrekar
- Občinska gasilska zveza Maribor-Pobrežje 

Janko Drozg, Milka Kolarič, Franc Fras
- Občinska gasilska zveza Maribor-Pesnica 

Alojz Vidovič
- Občinska gasilska zveza Maribor-Ruše 

Oto Peruš
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- Občinska gasilska zveza Maribor-Rotovž 
Milan Eržen

- Občinska gasilska zveza Maribor-Tezno 
Stane Matjašič, Anton Španinger, Anton Ekart

- Mestna gasilska zveza Maribor                       
Maks Lešnik, Ferdo Golob, Bojan Kovačič,                                                                                                                                         
                                                                           
Jože Fras in Miran Predikaka

- Zavod za gasilsko in reševalno službo Maribor                              
Janez Marčinko, Ernest Šilec, Marijan Zaviršek

XII. KONGRES, 26. IN 27. JUNIJA 1993 
V SLOVENJ GRADCU
V plenum GZS so bili izvoljeni iz mariborskega 
območja Stane Matjašič za OGZ Maribor, Valentin 
Pohorec za OGZ Pesnica in Štefan Čepe za OGZ 
Ruše. Iz poklicne gasilske enote je bil v plenum 
izvoljen Jože Žohar. V predsedstvo GZS sta bila iz 
mariborskega območja izvoljena Marijan Zaviršek 
in Anton Ekart za poklicno gasilsko enoto. V po-
veljstvo GZS je bil za podpoveljnika in pomočnika 
za tekmovalno področje izvoljen Maks Lešnik, za 
poveljnika mariborske regije Miran Predikaka.

Delegati na kongresu iz mariborskega območja:
- OGZ Maribor Anton Ekart, Ferdo Golob, Jože 

Fras, Stane Matjašič, Rudi Kranjc, Miran Predi-
kaka, Maks Lešnik

- OGZ Ruše Oto Peruš
- OGZ Pesnica  Valentin Pohorec

Na kongresu je sprejel najvišje gasilsko priznanje 
nagrado Matevža Haceta Jože Fras za izjemne do-
sežke na področju požarnega varstva in gasilstva ne 

samo v Mariboru, ampak tudi na Štajerskem in na 
celotnem slovenskem prostoru.

  

XIII. KONGRES, 30. IN 31. MAJA  1998 V 
SEŽANI
V predsedstvo GZS je bil iz mariborske regije izvol-
jen Marijan Zaviršek, v nadzorni odbor GZS Milan 
Eržen, oba iz Gasilske zveze Maribor. V poveljstvo 
GZS je predsedstvo GZS imenovalo Maksa Lešnika 
kot podpoveljnika GZS in Mirana Predikako kot 
poveljnika mariborske regije. Predsedstvo GZS je 
v komisije pri GZS iz mariborske regije imenovalo 
naslednje: v svet članic pri GZS Simono Zajc, v ko-
misijo za priznanja in odlikovanja pri GZS Franca 
Frasa in v komisijo za zgodovino požarnega varstva 
in kulturne dejavnosti pri GZS Ludvika Bukovca.

Delegati na kongresu iz mariborske regije:
- Gasilske zveza Maribor Frido Krneža, Simona 

Zajc, Janko Drozg, Franc Petek ml., Branko 
Mlaker, Jože Žohar in Franc Fras

- Gasilska zveza Slovenske gorice Janez Kaučič, 
Jernej Frajzman, Maks Dajčman

- Gasilska zveza Ruše Oto Peruš

 Anton Ekart

Marijan Zaviršek

 Jože Fras
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Na kongresu so iz mariborske regije sodelovali še 
Marijan Zaviršek, Anton Ekart, Maks Lešnik in 
Miran Predikaka kot člani predsedstva in povelj-
stva GZS. Na kongresu je prejel najvišje gasilsko 
odlikovanje in priznanje nagrado Matevža Haceta 
Ivan Ferš za svoje dolgoletno zvestobo gasilski 
organizaciji in za uspešno opravljanje odgovornih 
nalog v Občinski gasilski zvezi Maribor kot tudi v 
Gasilski zvezi Slovenije. Nagrado sestavljajo kipec 
gasilca, listina in značka.

XIV. KONGRES, 24. IN 25. MAJA 2003 
NA BLEDU
V predsedstvo GZS je bil iz naše regije izvoljen 
Franci Petek. V poveljstvo sta bila imenovana 
Maks Lešnik, ki je kasneje prevzel funkcijo podpo-
veljnika in Miran Predikaka.

Delegati so bili:
Franc Fras in Jože Žohar GZ Maribor
Franc Fašnik   GZ Ruše
Franjo Duh   GZ Slov. Gorice
Ivan Furek   GZ Starše
Marjetka Fras   članice
Simona Zajc   članice
Branko Mlaker   mladina

Iz regije so  na kongresu bili prisotni: Marijan 
Zaviršek, član predsedstva, Maks Lešnik in Miran 
Predikaka, člana poveljstva, Jože Fras in Otmar 
Peruš, nagrajenca Matevža Haceta. Na tem kon-
gresu je za svoje dolgoletno uspešno, požrtvovalno 
in aktivno delo Maks Lešnik prejel nagrado Mate-
vža Haceta.

XV. KONGRES, 23. IN 24. MAJA 2008 V 
KRŠKEM.
Z novo ureditvijo organiziranosti Gasilske zveze 
Slovenije sta se dotedanje predsedstvo in povelj-
stvo združila in se preimenovala v upravni odbor. 
Na tem kongresu sta bila iz naše regije v upravni 
odbor GZS izvoljena Franci Petek in Miran Predi-
kaka.

Delegati na tem kongresu:
Janko Drozg in Alojz Satler GZ Maribor
Franc Fašnik   GZ Ruše
Breda Rajšp   GZ Slov. gorice
Branko Vogrin   GZ Starše
Marjetka Fras   članice
Jože Fras   veterani
Brane Žaucer   mladina

Prisotni so bili še: Franci Petek, član predsedstva, 
Maks Lešnik in Miran Predikaka, člana povelj-
stva, Otmar Peruš, nagrajenec Matevža Haceta. 
Na osnovi Statuta Gasilske zveze Slovenije sta bila 
predsedstvo in poveljstvo ukinjena, zamenjal  ju 
je enoviti organ upravni odbor, katerega člana sta 
postala Franci Petek in Miran Predikaka. Ob tej 
priložnost je za svoje delo Franc Fras prejel kipec 
gasilca.

XVI. KONGRES, 24. IN 25. MAJA V 
KOPRU
Na tem kongresu je bil iz naše zveze v nadzorni 
odbor GZS izvoljen Miran Predikaka, član arbit-
raže  je  bil Peter Fingušt. V upravni odbor GZS  
je izvoljen Maks Lešnik. 
Novoizvoljeni predsednik je Jošt Jakša, novi povel-
jnik je Franci Petek iz mariborske regije.
Delegati zveze so bili: predsednik Kramberger 
Slavko, poveljnik Samo Robič in Peter Šipek kot 
predstavnik veteranov. 

 Ivan Ferš
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XVII. KONGRES, 18. IN 19. MAJA NA 
PTUJU
Na kongresu je bil  v nadzorni odbor izvoljen Mi-
ran Predikaka, za člana arbitraže je izvoljen Peter 
Fingušt in v upravni odbor GZS  je izvoljen Slav-
ko Kramberger.
Novoizvoljeni predsednik je Janko Cerkvenik in 
novi stari poveljnik je Franci Petek iz  mariborske 
regije.
Delegata zveze sta bila predsednik Kramberger 
Slavko in poveljnik Samo Robič.  

Prejemniki nagrade Matevža Haceta  in ostalih 
visokih odlikovanj iz mariborskega območja:
1. ANTON PŠENIČNIK 
 nagrada Matevža Haceta - 1979

2. IVAN KEK 
nagrada Matevža Haceta - 1984                                   

3. FERDO GOLOB 
nagrada Matevža Haceta - 1987

4. JOŽE FRAS 
nagrada Matevža Haceta - 1993 

5. TONE BENEDIČIČ 
nagrada Matevža Haceta - 1995 (posmrtno)

6. MAKS LEŠNIK 
častni znak svobode Republike Slovenije - 1997

7. IVAN FERŠ 
nagrada Matevža Haceta - 1998 

8. MAKS LEŠNIK 
nagrada Matevža Haceta – 2003

9. JOŽE FRAS 
plaketa Državnega sveta RS za izjemne dosežke na

področju prostovoljstva - 2004

10. FRANC FRAS  
priznanje kipec gasilca – 2008

11. MAKS LEŠNIK 
plaketa Civilne zaščite RS - 2009

12. MIRAN PREDIKAKA 
nagrada Matevža Haceta - 2010

13. JANKO DROZG 
priznanje kipec gasilca – 2011

14. MILAN KEK 
priznanje plaketa gasilca – 2016

15. MILAN ERŽEN 
priznanje kipec gasilca – 2017

16. MAKS LEŠNIK 
plaketa Državnega sveta RS za izjemne dosežke na 
področju prostovoljstva - 2018

Nagrade Matevža Haceta so bile prvič podeljene 
na VIII. kongresu GZS v Novi Gorici leta 1976
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Gasilstvo v Mariboru in Gasilska brigada Maribor 
sta prestali veliko tragičnih in stresnih trenutkov v 
svoji zgodovini delovanja (organizacija je prestala 
tri vojne), vendar je iz vsake težke situacije prišla 
močnejša in še bolj pripravljena na nepričakova-
ne situacije. Organiziranje varstva pred požari se 
je začelo na našem območju že v dobi Rimljanov, 
ki so organizirali tako imenovane požarne bram-
be. V poznem srednjem veku so morali pri gaše-
nju sodelovati vsi, ki so bili sposobni za služenje 
vojske. Mestni magistrat je imel v službi požarnega 
nočnega čuvaja, ki je ponoči opazoval mesto in ob 
požaru alarmiral meščane in odgovorne za gašenje. 
Takšna organizacija je bila na področju takratne 
požarne brambe vse do konca 17. stoletja. Mesto 
se je intenzivno razvijalo in širilo zaradi razvoja in-
dustrije, obrti in trgovine, posledično se je večalo 
tudi število intervencij. Gasilci dolgo niso sprejeli 
spremembe v poklicno gasilsko enoto, kot je že bila 
v Ljubljani. Zaradi novega zakona o gasilstvu, ki 

Gasilska brigada Maribor

10. POKLICNA GASILSKA ENOTA 
      MARIBOR

je gasilskim enotam prinesel več avtonomnosti in 
več zadolžitev, predvsem hitrejši odzivni čas, so leta 
1949 ustanovili poklicne gasilske čete z nazivom 
Gasilska milica. Zaposlili so prvih devet gasilcev, 
enajst  jih je prišlo iz Ljubljanske narodne milice. 
Takratni gasilski dom so uredili v poštnih garažah 
na Tyrševi ulici. Delovni čas je potekal 24 ur, nato 
so bili 24 ur prosti.
Leta 1963 se je na današnji lokaciji na Cesti prole-
tarskih brigad zgradil nov gasilski dom,  Poklicna 
gasilska četa se je preimenovala v Zavod za gasilsko 
in reševalno službo Maribor. Spremenil se je tudi de-
lovnik in prešli so na tako imenovani ruski turnus, 
kjer so gasilci delali 12 ur v dnevni izmeni,  bili 24 
ur prosti, nato so delali 12 ur v nočni izmeni, potem 
so bili prosti 48 ur. Število zaposlenih je zraslo na 17 
gasilcev na izmeno, vozni park  se je razširil na 17 
operativnih vozil. Kljub enakemu številu intervencij 
in enakemu obsegu dela je število zaposlenih na za-
četku devetdesetih padlo na 15 gasilcev na izmeno. 

Novi prostori in vozni park GB Maribor leta 1963  Vir: Gasilska brigada Maribor 2017.
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Sedanji prostori in vozni park GB Maribor Vir: Gasilska brigada Maribor 2017.

Danes je uradni naziv enote Javni zavod Gasilska 
brigada Maribor. Skrajšano se uporablja Gasilska 
brigada Maribor ali pa GB Maribor. Enota delu-
je na Cesti proletarskih brigad 21 v Mariboru. V 
isti stavbi so še druge službe zaščite in reševanja, in 
sicer: Služba za zaščito in reševanje in obrambno 
načrtovanje Mestne občine Maribor, Regijski cen-
ter za obveščanje in NMP Zdravstvenega doma dr. 
Adolfa Drolca Maribor. 
Trenutno je v GB Maribor zaposlenih 74 poklicnih 
gasilcev in 12 delavcev dnevne službe. Povečanje 
zaposlenih se je izvedlo po elaboratu, ki je bil iz-
delan za enoto in sprejet na mestnem svetu Mestne 
občine Maribor. Vsako od štirih izmen (vodov) 
sestavljajo vodja gasilske izmene, namestnik vodje 
gasilske izmene, vodja gasilskega oddelka, vodja ga-
silske skupine, gasilec dispečer specialist, šest gasil-
cev 1 in šest gasilcev. Pripravljenost GB Maribor v 
enaki zasedbi poteka 24 ur na dan in vse dni v letu. 
Še vedno je delovni čas v ciklusu (ruski turnus). 
Dnevna izmena traja od 7.00 do 19.00, nočna iz-
mena  se začne ob 19.00 in traja do 7.00. Dnevna 
izmena se nato začne 48 ur po nočni izmeni.
Nesrečo je nemogoče napovedati, zato je ponoči 
in podnevi v izmeni enako število gasilcev. Nesreče 
so čez dan številčnejše, ponoči so velikokrat hujše 
in obsežnejše. GB Maribor je trenutno ena najbolj 
opremljenih in razvitih enot v Sloveniji in v tem 
delu Evrope. Število zaposlenih gasilcev je od usta-

novitve in do danes zelo variiralo, trenutno je v iz-
meni 18 gasilcev. GB Maribor razpolaga z najboljšo 
opremo ter tehniko v evropskem merilu s kar 23-
timi operativnimi vozili s pripadajočo opremo. 
GB Maribor izvaja gašenja širšega pomena, reševa-
nja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,  ob prome-
tnih nesrečah, iz višin ter globin, na vodi, tehnična 
reševanja in ostala reševanja ljudi, živali, premože-
nja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Delovanje enote zajema 
Mestno občino Maribor, po odloku o organizi-
ranju enot širšega pomena še v Občinah Hoče - 
Slivnica, Starše, Rače - Fram, Duplek, Miklavž na 
Dravskem polju, Ruše, Šentilj, Benedikt, Cerkve-
njak, Kungota, Lenart, Pesnica, Sv. Ana, Selnica ob 
Dravi, Lovrenc na Pohorju, Sv. Trojica in Sv. Jurij v 
Slovenskih goricah. Območje delovanja GB Mari-
bor zajema 145,5 km² in 113.113 prebivalcev, kot 
enota širšega pomena zajema 998 km² in 201.501 
prebivalcev. Po elaboratu GB Maribor spada v naj-
višjo, VII. kategorijo gasilskih enot in mora na in-
tervencijo izvoziti v  minuti od poziva. Stroški de-
lovanja v največji meri bremenijo proračun Mestne 
občine Maribor, za delovanje enote širšega pomena 
se del sredstev pridobi iz URSZR, del sredstev od 
občin, s katerimi so sklenjene pogodbe za posredo-
vanje na intervencijah, in del iz lastnih sredstev, ki 
se pridobijo z raznimi servisi za druge enote.
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11.		SEZNAM	GASILSKIH	DRUŠTEV	
						Z	LETNICO	USTANOVITVE
Po  dostopnih arhivskih podatkih beležimo začetek 
organiziranega požarnega varstva v Mariboru leto 
1852, ko je mariborski okrajni glavar Nod ustano-
vil prostovoljno požarno brambo. V kroniki izdani 
leta 1936, ki jo je izdala Prostovoljna gasilska četa 
Maribor ob 65- letnici delovanja avtor navaja:
» Za zgodovino mariborske požarne brambe je gasil-
ski red iz leta 1852 važen deloma, ker razvija naprej 
tradicionalno  požarništvo, katerega določi v podrob-
nosti, predvsem pa z ustanovitvijo prostovoljne reše-
valne čete. Sestava reševalne čete iz vestnih, poštenih 
in moralno neoporečnih mož nas loči od ostalega no-
voveškega gasilstva, v katerem je dolžan vsak posestnik 
pomagati pri požaru svojemu tovarišu posestniku ter 
nas uvaja v moderno prostovoljno požarno brambo, 
iz katere v nadaljnjem razvoju vzraste mariborska 
prostovoljna gasilska četa. In iz tega vidika moramo 
gledati v Nordovi, oziroma v okrožnici mariborskega 
glavarstva z dne 10. avgust 1852 rojstni dan ma-
riborske prostovoljne požarne brambe, ki stopa 
tako 10. avgusta 1936 v pet in osemdeseto leto svojega 
delovanja«
                                              
Seveda se je v naslednjih letih gasilstvo razvijalo 
pod različnimi ureditvami in pod različnimi ime-
ni. Prvo  ustanovljeno društvo je bilo leta 1871 
PGD Maribor – mesto, ki je takrat nosilo naziv:  
Prostovoljna požarna bramba Maribor. 

GD in IGD v Gasilski zvezi mesta Maribor leta 1985

  1. GD Brezje pri Mariboru   1929
  2. GD Bistrica pri Rušah   1914
  3. GD Bohova    1932
  4. GD Dogoše    1927
  5. GD Dvorjane               1925
  6. GD Fram                1886
  7. GD Gorica pri Pragerskem  1925
  8. GD Hoče                          1888
  9. GD Hotinja vas            1905
10. GD Jakobski Dol            1933
11. GD Jarenina                       1949
12. GD Kamnica pri Mariboru 1888
13. GD Korena   1951

14. GD Lovrenc na Pohorju   1878
15. GD Malečnik    1932
16. GD Maribor-mesto   1871
17. GD Miklavž pri Mariboru   1921
18. GD Pekre                1890
19. GD Pernica    1933
20. GD Pesnica   1931
21. GD Maribor-Pobrežje             1905
22. GD Podova   1909
23. GD Prepolje   1930
24. GD Radvanje              1892
25. GD Rače               1886
26. GD Razvanje              1901
27. GD Ruše               1891
28. GD Selnica ob Dravi  1903
29. GD Slemen   1946
30. GD Smolnik   1907
31. GD Starše               1887
32. GD Maribor-Studenci             1921
33. GD Šentilj v Slov. goricah  1930
34. GD Trniče    1951
35. GD Zlatoličje              1950
36. GD Zrkovci   1913
37. GD Zg.Kungota              1925
38. GD Zg. Velka              1951
39. IGD Elektrokovina  1948
40. IGD Intes              1957
41. IGD Železniško vozlišče Maribor-Studenci,
      TOZD za vzdrževanje lokomotiv Maribor 
     1952
42. IGD Mariborska livarna  1946
43. IGD Mariborska tekstilna tovarna 1940
44. IGD Marles   1946
45. IGD Metalna Maribor  1940
46. IGD TAM    1951
47. IGD TVT Boris Kidrič  1876
48. IGD Sladkogorske tovarne papirja
      Sladki Vrh    1954
49. IGD Tovarne lepenke Ceršak  1947
50. IGD TUB Swaty   1947
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51. IGD Tovarne dušika Ruše            1924
52. IGD Svila              1945
53. IGD Zlatorog             1946
54. IGD Atmos Hoče             1976
55. IGD Primat   1978
56. IGD Marles/Lovrenc na Pohorju 1984
57. GD Košaki    1985

PGD in PIGD v Gasilski zvezi Maribor leta 2019

1. PGD Bohova   1932
2. PGD Brezje    1929
3. PGD Dogoše   1927
4. PGD Dvorjane   1925
5. PGD Fram    1886
6. PGD Spodnja in Zgornja Gorica 1925
7. PGD Hoče    1888

8. PGD Hotinja vas   1905
9. PGD Kamnica   1888
10. PGD Korena   1930
11. PGD Malečnik   1932
12. PGD Maribor- Pobrežje  1905
13. PGD Maribor- mesto  1871
14. PGD Maribor -Studenci  1921
15. PGD Miklavž na Dravskem polju 1928
16. PGD Pekre    1890
17. PGD Podova   1909
18. PGD Rače    1886
19. PGD Radvanje   1892
20. PGD Razvanje   1904
21. PGD Zrkovci   1913
22. PIGD Henkel Slovenija  1946
23. PIGD Mariborska livarna Maribor 1946
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12.	PREDSTAVITEV	GASILSKIH	DRUŠTEV

 PGD BOHOVA
Prostovoljno gasilsko društvo Bohova je bilo us-
tanovljeno leta 1932. Pobudniki in organizator-
ji PGD Bohova so bili tako imenovani bohovski 
veterani, ki so bili najprej člani PGD Hoče: Jože 
Pleteršek, Anton Vernik in Franc Novak st. Usta-
novili so gasilsko požarno obrambo v vasi Bohova, 
čeprav je bila  že pred ustanovitvijo društva v vasi 
požarna desetina. Imela je ročno brizgalno, ki so jo 
prevažali s konjsko vprego. Med 2. svetovno vojno 
društvo ni delovalo, saj je okupator leta 1942 uki-
nil vsa društva. Po 2. svetovni vojni, 18. avgusta 
1948, se je društvo na novo aktiviralo na izredni 
ustanovni skupščini in se preimenovalo v Prosto-
voljno gasilsko društvo Hoče-Bohova. Gasilsko 
društvo Hoče-Bohova se je delilo na dva dela, in 
sicer na gasilski četi Hoče in Bohova. Aprila 1950 
je bila prva seja Prostovoljne gasilske čete Bohova, 
kjer je sodelovalo deset članov bohovske čete. Na 
predlog okrajnega poveljnika Štefana Lukasa sta 
od takrat dalje gasilski četi Bohove in Hoč delovali 
vsaka zase. Na občnem zboru 19. januarja 1952 so 

delegati Občinske gasilske zveze Maribor potrdili 
na novo preimenovano društvo v  Prostovoljno ga-
silsko društvo Bohova. 

Prvi gasilski dom na Bohovi je bil zgrajen leta 1933. 
Leta 1934 smo že nabavili prvi avto znamke buick.  
Leta  1967 je bila nova pridobitev vozilo IMV Au-
stin z dvojnimi kolesi na zadnji osi. Leta 1969 se je  
gasilski dom povečal in preuredil. V letu 1976 se je 
pričela obnova že adaptiranega objekta v obliko, ki 
jo ima še sedaj in je svoj krst doživela v letu 1978. 
Ob 70-letnici društva, leta 2002, je objekt dobil 
novo fasado. Deset let kasneje, ob 80-letnici, smo 
organizirali dan gasilcev Gasilske zveze Maribor. 
Leta 2017, ob 85-letnici društva, smo  v Športnem 
parku Bohova na veliki veselici gostili Modrijane. 
Leta 2004 smo nabavili novo  vozilo GVC 16/25 
znamke Renault Midlum in leta 2008 še orodno 
vozilo GV1 znamke Mercedes-Benz Sprinter. Vo-
zili sta zamenjali staro cisterno TAM  in  orodno 
vozilo TAM. Še pred tem smo imeli kombi Ford in 
še starejšo cisterno TAM. 
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Dotrajana stavba, bližina potoka in ceste so bili 
razlog, da smo leta 2010 začeli  razmišljati o no-
vem gasilskem domu.  Z velikim razumevanjem in 
financiranjem Občine Hoče-Slivnica, pridobitvijo 
sredstev na Ekoskladu in prizadevnostjo vseh čla-
nov nam je  uspelo leta 2018 zgraditi večnamenski 
objekt Bohova, ki združuje gasilski dom, lokal  in 
večnamenske prostore. 

Ob objektu je tudi poligon gasilskega poveljstva 
Občine Hoče-Slivnica. V poveljstvu smo tri gasil-
ska društva: Bohova, Hoče in Hotinja vas; uspešno 
ga vodi občinski poveljnik Boštjan Frangež. Na po-
ligonu imamo dva ladijska kontejnerja, kjer  treni-
ramo gašenje notranjih požarov. 

V  slabem letu je tako leta 2018 zrasel nov moderen 
gasilski dom. Na več kot 600m2 neto površine so v 
pritličju tri garaže, soba za dihalne aparate, delav-

nica, skladišče, tuš, sanitarije, poveljniška soba in 
stolp. Na sončni strani pritličja  se razprostira tudi 
lokal z veliko teraso. V nadstropju so velika dvo-
rana, mala sejna soba, sanitarije, klima strojnica, 
skladišče, majhna kuhinja, dve pisarni in arhiv. Na 
severni strani objekta je plezalna stena za spuščanje 
iz višin. Arhitektura je moderna, rdeča aluminijasta 
fasada se ovija okrog objekta, konča se na vrhu ga-
silskega stolpa  v obliki plamena. 

Večnamenski objekt Bohova smo namenu predali 
10. novembra 2018. Trak so svečano na velikem 
slavju prerezali minister za obrambo Karl Erjavec, 
župan občine Hoče-Slivnica dr. Marko Soršak in 
predsednik domačega društva Boštjan Frangež. 

Več kot milijon eurov vreden objekt je ogromna 
pridobitev za občino in gasilce. Svojemu namenu 
bo tako služil še naslednja desetletja.  
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 PGD BREZJE
II . kategorija
Ustanovljeno: 15. 3. 1929
Članstvo: 95
Operativni člani: 32
Pionirji in mladinci: 36
Članice: 16
Veterani: 12
Predsednik: Anton Blažič, GČ II
Poveljnik:  Danijel Ćorič, GČ II
Vozila: GVC 16/25 Mercedes Atego 
             GVM -1 Ford Tourneo Castum
Povprečno število intervencij v zadnjih  petih letih 
je od 8 do 15 letno.
Sedež društva: Dupleška 35, Maribor
Požarni rajon: Brezje, del Tezna med Panonsko in 
Heroja Nandeta do železnice vključno s Surovino

Prva oprema, s katero je razpolagalo društvo, je bila 
črpalka in nekaj opreme, ki jo je podaril lastnik 
Pohorskega dvora. Društvo je  prvi gasilski dom 
zgradilo leta 1930 na Dupleški cesti 51. V istem 
letu so gasili tudi  prvi požar na stanovanjski hiši 
Moderničevih v Brezju. Leta 1934 je bilo kupljeno 
orodno vozilo Daimler Benz. Med 2. svetovno voj-

no je delovanje društva zamrlo, saj je okupator vsa 
društva razpustil, lastnino pa zaplenil. 

V povojnem obdobju se je v letu 1950 pričela grad-
nja novega gasilskega doma na sedanji lokaciji. V 
uporabo je bil predan leta 1954, na 25. obletni-
co društva, z razvitjem društvenega prapora. Leta 
1959 je bilo nabavljeno rabljeno, nevozno gasilsko 
orodno vozilo mercedes, ki so ga člani usposobi-
li in preuredili v lastni režiji. Ob 40. obletnici je 
društvo nabavilo gasilsko orodno vozilo WV, leta 
1971 pa novo 500 l motorno črpalko Rotax. Na 
slovesnosti ob predaji motorne črpalke je bil razvit 
pionirski prapor. V 70-letih sta bili nabavljeni ga-
silski vozili IMV 1600 in TAM 5500, ki je bilo pre-
delano v avtocisterno. Kompletna predelava je bila 
opravljena v gasilskem domu, vsa dela so opravili 
člani društva sami. Ob 50. obletnici je bil preno-
vljen in obnovljen gasilski dom, malo kasneje tudi 
nabavljeno novo orodno vozilo TAM 80 T3. Ob 
koncu 80-tih let je bila prekrita streha na gasilskem 
domu, narejeno je bilo tudi centralno ogrevanje. 
Leto 1997 je posebno leto za naše društvo, saj smo 
bili organizatorji prve svečanosti ob sv. Florijanu v 
sektorju 2, GZ Maribor. Od JZZPR smo prevzeli 
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kombinirano gasilsko vozilo TAM 190, ustanovili 
žensko desetino in spoznali prijatelje iz PGD Ka-
lobje. Leto kasneje je bila ustanovljena komisija za 
delo z mladino in komisija za članice. Na poslopju 
gasilskega doma smo prav tako zgradili brunarico. 
Ob 70. obletnici sta bila razvita nova prapora, ob-
novljen je bil gasilski dom in podpisana je bila li-
stina o prijateljskem sodelovanju s PGD Kalobje 
– GZ Šentjur. 

Ob vstopu v novo tisočletje smo svojemu namenu 
predali vozilo Renault Master z oznako GVM-1 
in nabavili prikolico za prevoz opreme. V letih od 
2004 do 2008 smo prekrili streho, obnovili sejno 
sobo, uredili stolp, obnovili vodovod in zamenjali 
garažna vrata. 10 let po srečanju s člani iz PGD Ka-
lobje smo z njimi leta 2007 podpisali listino o po-
bratenju. Kmalu sta  gasilsko garažo okrepili novi 

vozili Mercedes Atego 1329 z oznako GVC 16/25 
in Citroen Jumper z oznako GVM-1. Nadgradili 
smo garderobno in zaščitno opremo, nabavili čr-
palko Ziegler, radijsko postajo, vodni sesalec in po-
topno muljno črpalko. Prostori gasilskega doma so 
postali pretesni, zato smo v letu 2014 začeli z izgra-
dnjo dodatne garaže, zaključna dela so potekala dve 
leti kasneje. V letošnjem letu smo praznovali 90 let 
uspešnega delovanja, kupili smo tudi novo vozilo 
GVM-1. V društvu uspešno deluje mladinska ko-
misija, delo članov je pohvalno. Naši cilji so določe-
ni, naš pogled pa usmerjen naprej. Želimo ohranja-
ti dobre prijateljske odnose z vsemi društvi. Trudili 
se bomo, da v naše vrste privabimo še več mladih, 
jih vzgajamo v gasilce, da bomo redno vzdrževali 
svojo opremo in poskrbeli za izobraževanje članov 
ter varnost naših krajanov in vseh drugih. 
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 PGD DOGOŠE
2. kategorija
Leto ustanovitve:            27. 3. 1927
Članstvo 1.1. 2019:               85
Operativni člani:                 27
Pionirji in mladinci:              17
Gasilke:                                  25
Veterani:                                 20   
Predsednik:                       Dušan Mikl
Poveljnik:                          Silvo Mikl
Vozila in druga oprema :
GVM – 1     gasilsko vozilo za prevoz moštva 1+8   
Ford Castum,  letnik 2017
GVC 16/25 Mercedes D1329, letnik 2011
AC – 16/66    gasilska avtocisterna 1+2   (6600 
litrov vode) TAM 190 T 15 letnik 1989 
GRČ – 1  gasilski reševalni čoln ZODIAK MARK 
II. z motorjem Yamaha 25 KM in gasilski reševalni 
čoln MAESTRAL  z motorjem Tomos 18 KM                         
PČ               priklopnik za gasilski reševalni čoln
PMB            priklopnik za prenosno motorno briz-
galno in gasilsko opremo
    

Povprečno število intervencij letno v zadnjih petih 
letih:  
leta 2014                       6
leto 2015                       16
leto 2016                       18
leto 2017                       10
leto 2018                       10
         Povprečno na leto:     12    intervencij

Kratka razvojna pot društva in predstavitev društva:

Prostovoljno gasilsko društvo Dogoše je bilo usta-
novljeno 27. marca 1927. Leta 1929 nam je župan 
Dogoš kupil prevozno ročno brizgalno (gasilske 
gare). Prvi gasilski dom na lokaciji v križišču Sven-
škove ulice in Gasilske ulice smo zgradili leta 1937. 
V letu 1938 dobimo prvi gasilski voz na konjsko 
vprego. Prelomno je bilo leto 1942, dobili smo prvi 
gasilski avto PUCH z motorno brizgalno ROSEN-
BAUER. Leta 1949 smo obnavljali gasilski dom. 
Gasilske koledarje smo prvič raznašali leta 1953 po 
Dogošah in Zg. Dupleku. Zemljišče za novi gasilski 
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dom na Dupleški cesti 237 smo kupili leta 1955. 
Leta 1956 smo dobili električno sireno na gasilski 
dom, leto kasneje, ob 30. obletnici, smo razvili prvi 
društveni prapor. Z gradnjo novega gasilskega doma 
na Dupleški cesti 237 smo pričeli leta 1959. Leta 
1962 smo kupili gasilsko vozilo avtobus. Leta 1965 
smo imeli v Dogošah največje poplave do sedaj, ga-
silci smo bili intenzivno vključeni v reševanje. 1966 
leta smo naredili fasado na gasilski dom. Leta 1967 
smo kupili novo gasilsko motorno brizgalno SAVI-
CA. V letu 1969 smo kupili gasilsko avtocisterno 
(ameriški vojaški avto) GMC CCKW 353 džems 
in gasilski avto OPEL BLITZ. Leta 1971 smo na 
tekmovanju članov GZ Maribor dobili prvi pokal. 
Leta 1974 smo kupili novo gasilsko orodno vozilo 
TAM 2001. Leto kasneje smo ustanovili pionirsko 
desetino. Leta 1977 smo kupili novo motorno briz-
galno ROSENBAUER 800 litrov/min in motorno 
brizgalno TOMOS 300 litrov/min za potrebe pi-
onirjev.  Z izgradnjo gasilske dvorane smo pričeli 
leta 1978. Leta 1980 smo kupili prvi gumijasti čoln 
SPORT BEOGRAD in motor TOMOS 18 KM. 
V letu 1984 smo dobili kombinirano gasilsko vozi-
lo TAM 5500. Leta 1986 smo dogradili in obnovili 
gasilski dom, 1989 leta smo razvili novi pionirski 
prapor. Leta 1991 smo kupili novo orodno vozilo 
ZASTAVA RIVAL. Leta 1991 smo dobili novi ga-
silski reševalni čoln MAESTRAL. V letu 1994 smo 
prvič navezali stike z danes pobratenim društvom 
PGD Križ. Leta 1995 smo dobili novi gasilsko re-
ševalni čoln SAVA z motorjem YAMAHA 25 KM.  
1997 leta smo razvili novi gasilski prapor. Leta 
1997 smo dobili gasilsko AC 16/66 TAM 190 T 
15, ki smo jo nato generalno obnovili in predelali. 
Prva žensko desetino je ustanovljena leta 1999, tak-
rat  smo kupili novi priklopnik za čoln. Leta 2000 
smo prvič navezali stike z danes pobratenim dru-
štvom PGD Kostanjevica na Krasu. Leta 2002 smo 

zgradili novo gasilsko orodišče in  desetina članic 
B prvič v zgodovini društva tekmuje na državnem 
tekmovanju. Leta 2005 smo kupili novo gasilsko 
vozilo GVM -1  CITROEN JUMPER za prevoz 
moštva in PMB priklopnik za prevoz motorne briz-
galne in opreme. Leta 2005 smo obnovili garderob-
ne prostore v gasilskem domu. Leto kasneje smo 
obnovili gasilske garaže. Leta 2007 smo praznovali 
80. letnico društva in izdali prvi zbornik. Naslednje 
leto smo obnovili fasado na gasilskem domu. Leta 
2009 smo zamenjali staro kritino (salonitne valovi-
te plošče) na gasilskem domu z novo kritino – plo-
čevino. V letu 2010 smo pričeli z odredbo župana 
o povišanju iz 1. v 2. kategorijo. Leto 2011 je bilo 
leto nabav oz. pridobitev. Kupili smo novo vozilo 
GVC 16/25 Mercedes Atego in dobili novi čoln 
Zodiac z motorjem Yamaha 25 KM. Leto 2012 je 
bilo leto, ko so naš kraj prizadele največje poplave 
v zgodovini našega kraja, pretok reke Drave je bil 
kar 3.300 m3 na sekundo. Leta 2013 smo vzeli v 
najem zemljišče za gasilski poligon in predali svoje-
mu namenu novo gasilsko orodišče. Pomagali smo 
tudi pri gašenju enega večjih požarov v Mariboru 
– Surovina. Leta 2014 smo prebarvali fasado na 
dvorani in pomagali gasilskemu društvu iz Kraljeva 
po poplavah. Leta 2015 smo postavili novi nadstre-
šek pri dvorani in obiskali sejem v Hanovru. V letu 
2017 smo praznovali 90. letnico delovanja in prev-
zeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM -1 
Ford Turneo Castum. Prvič smo organizirali tudi 
dan gasilcev GZ Maribor in srečanje veteranov ma-
riborske regije.

V letu 2018 smo pričeli ogrevati gasilski dom s to-
plotno črpalko.  

Društvo pokriva požarni rajon v obsegu naselja Do-
goš in del Tezna do Panonske ulice. Sedež društva 
je na Dupleški cesti 237. 
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 PGD DVORJANE
Pot  društva se je pričela 11. oktobra 1925, ko je 
bil ustanovni občni zbor Gasilskega društva Sveti 
Martin pod Vurbergom. V letu 1926 je stekla grad-
nja gasilskega doma in kupi se brizgalna na vozu. 
Leta 1928 je bila otvoritev novega gasilskega doma. 
1935 leta  se zgradi še leseni stolp. Društveni pra-
por in nahrbtna brizgalna sta se nabavili leta 1938. 

Med 2. svetovno vojno je bila večina gasilcev mo-
biliziranih v nemško vojsko, delovali  so po navo-
dilih nemške oblasti. Največja akcija je bila1945, 
ko so gasili zbombardiran grad Vurberg. Kmalu po 
osvoboditvi je društvo dobilo svoje vozilo znamke 
Chevrolet in leta 1946 so ga predali svojemu na-
menu.  

Septembra 1955 je bila svečana 30. obletnica 
društva, kjer so predali v uporabo novo brizgalno 
Savico in popravljen gasilski avto. Leta 1961 je bilo 
razvitje novega gasilskega prapora. Ob 40. obletni-
ci, v letu 1965,  predajo svojemu namenu cisterno, 
ki so jo sami preuredili iz navadnega avtomobila. 

V letu1966 je Občina Tezno dodelila kulturno dvo-
rano gasilskemu društvu in takoj so dozidali gara-
žo. Zaradi nesoglasij o novem domu delo v društvu 
zamre. S pomočjo KS Duplek in OGZ Maribor 
se  formira novi odbor, ki je na svojem naslednjem 
sestanku sprejel sklep o gradnji novega gasilskega 
doma, ločenega od dvorane. 

V letu 1970 je gasilski dom pod streho, vendar je 

ponovno odpovedal avto. Kupi se rabljeno orodno 
vozilo znamke Pionir. Leta 1973 se nabavi novo 
orodno vozilo TAM 2001, leta 1974 še brizgalno 
Rosenbauer 8/8.  

Ob 50. obletnici,  leta 1975, se svojemu namenu 
preda nov gasilski dom. V letu 1979 smo krstili čr-
palko Tomos in razvili pionirski prapor. V letu1982 
dobimo novo avtocisterno TAM 125 T 10 4x4 in 
s 4800 l vode,  motorni čoln z motorjem Neptun 
23, elektroagregat 3 KW in črpalko za nečiste vode 
Honda 800. Leta 1985 ob 60. obletnici pričnemo 
s tekmovanjem z gasilsko reševalnimi čolni, po ka-
terem je naše društvo poznano povsod po Slove-
niji in izven njenih meja. Prireditve, ki vsako leto 
spremljajo tekmovanje, smo poimenovali Praznik 
mornarice. 

Prvo tekmovanje smo zaključili z razglasitvijo rezul-
tatov ob 60. obletnici in z otvoritvijo dodatne gara-
že. V letu 1987 krstimo  orodno vozilo TAM 80T 3.  
V letu 1990 dokončamo gasilski dom, z gradbe-
nimi deli  zaključimo v juniju 1991 z ureditvijo 
fasade, prav v času deset dnevne vojne za Slovenijo. 

V letu 1992 se je na GZ Maribor ponudila prilož-
nost za zamenjavo vozil. PGD Rače je potrebovalo 
cisterno. Poveljnik je ponudil našo cisterno v zame-
no za kombinirano vozilo TAM 170 T 14 z visoko-
tlačno črpalko Rosenbauer R65, ki je v naše garaže 
prišla iz poklicne gasilske enote Maribor 

V letu 1995 nabavimo novi prapor in vozilo za 
prevoz moštva Ford Tranzit. S pomočjo Republiške 
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uprave za zaščito in reševanje smo kupili gumijasti 
čoln Zodiak. Vse to smo ob 70. obletnici društva 
predali svojemu namenu, podpisali  smo listino o 
prijateljstvu in sodelovanju z gasilci iz Lebringa. 

Leta 1995 dobimo svojo občino in formiramo ob-
činsko poveljstvo, ki je združeno v Gasilsko zvezo 
Maribor. V maju 1996 smo prvič po 2. svetovni 
vojni skupaj  z domačim župnikom Ivanom Vode-
bom izvedli Florijanovo mašo s povorko ob zvokih 
godbe na pihala Duplek V oktobru 1998 smo ime-
li zopet zelo hude poplave. Reka Drava je narasla 
do take višine, da je prebila jez pri gramoznici in 
poplavila danes zelo na gosto poseljeni del Spo-
dnjega Dupleka. 

V letu 1999 smo nabavili novo moderno kombini-
rano vozilo MAN 10.224 Laec 4x4. Leta 2003 smo 
z lastnimi sredstvi in s finančno podporo Občine 
Duplek od sosede Slavice Rojko odkupili parcelo z 
gospodarskim poslopjem. 

Ob 80. obletnici društva smo poligon predali svo-
jemu namenu. V letu 2007 nabavimo novo vozilo 
GVM 1 Renault Trafic in zamenjamo prikolico za 
prevoz črpalke od poklicnih gasilcev Maribor,  v 
letu 2008 dobimo terensko vozilo Nissan Patrol za 
prevoz čolnov. 

V letu 2009 nabavimo podvozje za novo cisterno 
GVC 24/50 znamke MAN 18.330, ki ga preda-
mo svojemu namenu v letu 2010. Takrat smo po-
leg ostale opreme, ki se redno dopolnjuje, nabavili 

tudi motorno brizgalno MB 8/8 Honda wt30 za 
nečiste vode, leto kasneje  nabavimo sodobno mo-
torno brizgalno Rosenbauer MB 8/8   Fox III, ki 
je zamenjala utrujeno, ampak   še vedno delujočo 
sorodnico iz leta 1973. 

Po velikih poplavah, ki so prizadele naše kraje v 
letu 2012 in veljajo za eno izmed najobsežnejših 
intervencij v delovanju društva,  je dokončno od-
povedalo vozilo Nissan in tako smo se odločili za 
nakup novega vozila   PV1 Ford Ranger, ki smo 
ga  svečano predali v uporabo 19. 7. 2014 ob 30. 
tekmovanju Gasilsko reševalnih čolnov. Da je bilo 
slavje popolno, smo s pomočjo Občine Duplek in 
CZ Duplek nabavili še novi gasilski čoln Brig s pri-
kolico. V letih 2015 in 2016 smo veliko sredstev in 
energije vložili v obnovo gasilskega doma in okoli-
ce, ki je dobila povsem novo podobo. 

V tem obdobju moramo poudariti tudi izjemno 
uspešno delo na področju vzgoje gasilske mladine, 
saj smo se tekmovanja GZ Maribor udeležili s  sed-
mimi desetinami mladih gasilk in gasilcev. V zad-
njem obdobju vlagamo veliko sredstev v sodobno 
zaščitno opremo gasilcev, v garaži  je dobil mesto 
novi reševalni čoln Zodiac s prikolico. Ker nam že-
lja in zagona za prihodnost nikoli ne zmanjka, smo 
v zadnjih dveh letih pripravili vso dokumentacijo 
za izgradnjo novih gasilskih garaž in smo tik pred 
izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnjo načrtujemo 
v letu 2020.
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 PGD FRAM
-  Ustanovni občni zbor društva je bil 8. 8. 1886.

-  Že nekaj dni za tem, 31.10.1886, je društvo 
dobilo prvo brizgalno.

-  Aprila leta 1888 smo dobili skladišče, kamor 
smo lahko pospravili brizgalno in inventar, to 
skladišče je kasneje prešlo v last društva in pos-
talo prvi gasilski dom.

-  Leta 1926 je  društvo dobilo prvo brizgalno 
imenovano Micka, ki jo kot spomin hranimo še 
danes.

-  1934 je bilo leto, ko smo se v društvu razveselili 
prvega avtomobila Styer.

-  Leta 1951 je bila ustanovljena tudi prva ženska 
desetina. Takrat je društvo štelo 44 članov.

-  Društvo se posodobi leta 1964, ko smo kupili 
prvi rabljeni orodni avto znamke Mercedes.

-  Leta 1971 kupimo orodni avtomobil IMV 
1600 in motorno črpalko Rosenbauer.

-  Leta 1985 nabavimo kombinirani avtomobil 
TAM 170 t 14 s pogonom na obeh oseh in 

3.000l črpalko.

-  Rabljeno vozilo Citroen kupimo leta 1994 in ga 
predelamo v gasilsko orodno vozilo.

-  Leta 1999 nam uspe s skupnimi močmi kupiti 
vozilo MAN in ga naslednjega leta predamo v 
uporabo. Vozilo še danes koristi svojemu name-
nu z manjšimi popravki.

-  V letih 2003 in 2004 upravni odbor društva 
prične urejati vse potrebno za pridobitev dovo-
ljenj za gradnjo novega gasilskega doma.

-  24. 9. 2005 je bil položen temeljni kamen no-
vega gasilskega doma.

-  Leta 2008 je zaključena selitev opreme iz starega 
v novi gasilski dom.

-  13. 9. 2008 je bila svečana otvoritev gasilskega 
doma.

-  Leta 2013 je bilo v uporabo predano vozilo 
GVGP znamke IVECO.

-  Leta 2016 smo pridobili novo nadgradnjo na 
vozilu MAN.
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-  Od leta 2017 smo del sistema prvih posredo-
valcev. Društvo šteje kar 32 članov, ki imajo 
licenco prvega posredovalca.

-  Leta 2018 nabavimo večnamensko gasilsko vo-
zilo NISSAN NAVARA, ki v prvotnem namenu 
služi za potrebe intervencij prvih posredovalcev.

-  Povprečno letno število intervencij je 23.

-  Danes društvo šteje 146 članov, od tega je 38 
članov operativnih gasilcev, 14 pionirjev in 25 
mladincev. Društvo šteje 21 gasilk in 26 vetera-
nov.

-  Društvo vodi Vitomir Kotnik ml., za operativo 
poskrbi poveljnik Matej Dreo.
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 PGD HOČE
Zaradi svoje zemljepisne lege so hoški kraji doživ-
ljali velike prelomnice v svojem gospodarskem ra-
zvoju. V bogato zakladnico spada letnica prve pisne 
omembe kraja 1146. Od takrat pa do danes se je v 
kraju pod Pohorjem zvrstilo mnogo rodov. Zgodilo 
se je veliko zgodb, ki jih je čas uvrstil v razpredel-
nico zgodovine. Nedvomno je, da je bila v Hočah 
pred 131. leti organizirana gasilska dejavnost. To 
potrjuje dejstvo, da je bila v zadnjih tridesetih letih 
19. stoletja v Avstro-ogrski monarhiji močno iz-
boljšana gasilska dejavnost, saj je bilo prisotno us-
tanavljanje prostovoljnih gasilskih društev, na trgu 
so že bila dostopna dodelana gasilska tehnika, zlasti 
ročne brizgalne.

Protokol z dne, 13. maja 1888, poroča o usta-
novnem občnem zboru Prostovoljnega gasilskega 
društva Spodnje Hoče v gostilni Pfeifer, kjer je bilo 
prisotnih 35 članov. Veliko požarov, nesreč, poplav, 
vaj, sestankov, težkega vojnega obdobja, selitev vo-
zil in tehnike, pohval, graj in vsega drugega se je 
odvilo v teh 131. letih. Skratka obilica dogodkov. 
Mnoge med njimi so ljudje spremljali s posebnim 

zanimanjem, mnogo je takih, ki so se izgubili in 
zbledeli.

Danes  društvo šteje 106 članic in članov vseh sta-
rostnih struktur. Operativna enota je uvrščena v III. 
kategorijo. Z leti se vozni park stara, zato si društvo 
prizadeva za pomlajevanje vozil in opremljanje s so-
dobno tehniko za zaščitno in reševalno dejavnost. 
Skupno je v društvu sedaj 5 vozil in 1 priklopnik.  

V lanskem letu smo slavnostno obeležili 130 let 
delovanja društva ter 29. dan gasilca GZ Maribor. 
V uporabo smo uradno predali dve novi vozili, in 
sicer večnamensko specialno vozilo, ki ga opremlja-
mo z opremo za določen tip intervencije (pokriva-
nje streh, črpanje vode ali odstranjevanje dreves) in 
novi kombi, saj nam stari (20 let) ni dovoljeval pre-
vozov mladine. Vozili sta bili nabavljeni s prispevki 
občank in občanov v zadnjih desetih letih, z na-
biralno akcijo v spomladanskih mesecih leta 2018  
in s precejšnjo pomočjo botrov. Večji projekt  nas 
čaka v naslednjih štirih letih, nujno je namreč pot-
rebno zamenjati 33 let staro vozilo znamke TAM. 
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Čas hitrega tehnološkega razvoja industrijske cone 
v občini zahteva od društva vse večje število članov, 
njihovo usposobljenost in vključevanje v požarno 
varnost, zlasti v preventivo, na vse bolj tehnološko 
zahtevnih delovnih mestih. 

V letošnjem letu aktivno razmišljamo tudi o dogra-
ditvi in razširitvi gasilskega doma, urediti je potreb-
no  prostore, zamenjati zastarel in uničen inventar, 
ki je del gasilskega doma že od njegove otvoritve 
leta1979. Zamenjati moramo dotrajano ogrevanje, 
urediti okolico, preplastiti asfalt,  ...

Društvo krasijo tudi druge aktivnosti, s katerimi si 
zagotavljamo finančna sredstva, predvsem  aktivno-
sti, ki povečujejo operativno sposobnost, druženje 
članic in članov ter stalno rast članstva. Gasilke in 
gasilci PGD Hoče smo radi družabni, veseli nas, da 
lahko to delimo tudi z občani. Radi pomagamo in 
prirejamo postavitev majskega drevesa, kresovanje 
in druge dogodke, kjer  se vsako leto zbere veliko 
obiskovalcev. 
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 PGD HOTINJA VAS

Kategorija:   III.  KATEGORIJA
Leto ustanovitve: 1905
Predsednik:  Marko Smogavec
Poveljnik:  Franc Golob

Prostovoljna požarna bramba  Hotinja vas je bila us-
tanovljena 24. aprila 1905. Še istega leta, 27. avgu-
sta,  je bila na prireditvi pred 2.000 ljudmi  predana 
svojemu namenu prva ročna brizgalna kupljena na 
Dunaju. Največja posebnost novoustanovljenega 
društva je  poveljevanje v slovenskem jeziku.

Leto 1931 je bilo prelomno v delovanju društva, 
saj je takrat prvič zabrnel motor nove brizgalne Re-
nault 45. To je seveda bila neprecenljiva pridobitev 
in hkrati začetek razvoja društva na tehničnem po-
dročju.

Že leta 1935 so člani društva pripeljali novo 
pridobitev. To je bil avtomobil Daimler, ki so ga 
člani  sami predelali v gasilsko vozilo. Kako dobro 
so opravili svoje delo, nam kaže podatek, da je 
avtomobil svojemu namenu služil do leta 1959.

Povojno obdobje je društvo končalo brez vsake 
opreme. Veliko jo je bilo uničene, ostalo so upo-
rabili partizani ali okupatorji. Društvo je dejansko 
začelo zopet iz nič. Prva pridobitev je bila leta 1949, 
ko so člani kupili novo motorno brizgalno DKW 
800 z gasilsko prikolico in vso opremo. 

Nova prelomnica v delovanju društva je leto 1955. 
Takrat  so člani na lokaciji, kjer je društvo še zdaj, 
adaptirali in dogradili staro poslopje in zrasel je 
prvi pravi gasilski dom z dvema garažama. Že v 
naslednjem letu je ob njem zrasel še gasilski stolp z 
gasilsko sireno.

Leta 1960 smo končno dočakali novo gasilsko vo-
zilo TAM Pionir. Iz kupljenih delov so ga člani se-
stavili sami, sami pa so izdelali tudi karoserijo.

Nova motorna brizgalna Rosenbauer je bila naba-
vljena leta 1967. Novo orodno vozilo Ford je bilo 
nabavljeno leta 1972.

Leta 1980 se člani društva veselijo na otvoritvi no-
vega gasilskega doma. Dela so trajala kar šest let. 
Na otvoritvi je podpisana tudi listina o pobratenju 
s PGD Fram in PGD Hrvatini. V garaži  je svoj 
prostor našlo prvo moderno kombinirano vozilo 
TAM 125 T10.

Novo orodno vozilo Ford smo v garažo postavili 
leta 1993 skupaj z motorno črpalko Ziegler 500, 
v naslednjem letu  še motorno brizgalno Ziegler  
800.

Leto 2000 je prineslo veliko pridobitev, saj smo 
nabavili novo sodobno kombinirano vozilo MAN 
GVC 16/25.

100. obletnico je društvo praznovalo l. 2005. Ob 
tej priložnosti je zrasla nova zgradba z dvema ga-
ražama in orodiščem, nabavljeno je bilo vozilo 
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GVM-1 WV Transporter 2,5 TDI za prevoz  mo-
štva. Ob tej priložnosti smo uredili vse prostore v 
gasilskem domu ter na novo asfaltirali dvorišče in 
uredili parkirišče.

Zaradi dotrajanosti orodnega vozila smo leta 2010 
kupili novo moderno vozilo GVV-1 IVECO Daily. 
Svojemu namenu smo ga predelali  še istega leta ob 
naši 105. obletnici društva.

V naslednjih letih smo se lotili urejanja društvenih 
prostorov, uredili smo nove pisarne, sejno sobo, na 
novo uredili gasilski stolp, zamenjali garažna vrata 
ter polepšali zunanji izgled gasilskega doma.

V naslednjem letu PGD Hotinja vas praznuje svo-
jo 115. obletnico delovanja. Načrtov in planov, 
tako kratkoročnih kot dolgoročnih, seveda nikoli 

ne zmanjka. Želje so velike, naša gasilska volja in 
pozitivna energija bosta zagotovo v veliki meri pri-
pomogli, da bodo tudi uresničeni.

V svojem celotnem delovanju je društvo dajalo 
velik poudarek na izobraževanju in usposabljanju 
svojih članov. Člani, članice in veterani so dosegli 
tudi velike uspehe na tekmovanjih GZ Maribor s 
prvimi mesti in nekajkratnimi udeležbami na repu-
bliških tekmovanjih z vidnimi uvrstitvami. 

Sedež PGD Hotinja vas je na Hotinjski c. 127 v 
Hotinji vasi. Deluje v Občini Hoče-Slivnica.   Po-
žarni rajon društva obsega vasi Hotinja vas, Oreho-
va vas, Slivnica, Radizel in Čreta, ki so povezane v 
dve krajevni skupnosti, in sicer v KS Orehova-Ho-
tinja vas in KS Slivnica.
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 PGD KAMNICA

Za leto ustanovitve PGD Kamnica je zapisana le-
tnica 1888. Ustanovitelj je bil kamniški župan Ivan 
Poš. Prvi gasilski dom se je začel graditi leta 1891. 
Leta 1900 so kupili vozno brizgalno (vprežno). V  
letu 1913 se je zgradil plezalni stolp. Leto 1923 je 
ponovno  pomembnejše, saj je bilo takrat nabavlje-
no lastno sanitetni vozilo. V letu 1932 sledi poso-
dobitev gasilskega doma, takrat so napeljali elektri-
ko.  Proti koncu leta 1935 kupijo prvi  gasilski 2,5 
tonski tovornjak. Leta 1951 so pričeli graditi novi 
gasilski dom, ki je bil dokončan leta 1955.  1960. 
leta so od vojske kupili avto in ga predelali v orodno 
gasilsko vozilo. Stari gasilski dom so porušili leta 
1966 in zazidali stolp pri novem gasilskem domu.  
1979.  leta je društvo kupilo novo kombinirano ga-
silsko vozilo GVC 16/25 (TAM 5500). Leta 1984 
pričnemo z dograditvijo dveh garaž, kuhinje in sa-
nitarij, leta 1987 smo dobili rabljen GVC 16/40. 
Predaja je bila ob 100. obletnici PGD Kamnica. 
Leta 1997 smo nabavili VW Synchro 2500  4WD, 

ki je opremljen za travniške in gozdne površine. 
Pred 110- letnico, leta 1998,  smo prekrili stari del 
gasilskega doma in prebelili celoten dom. Od PGD 
Radvanje smo dobili GVC 16/40 (TAM 5500) star 
25 let. Cisterno GVC 16/30 smo podarili na Hr-
vaško. Leta 2005 smo 32 let staro cisterno poda-
rili PGD Pečarovcem v občini Puconci. Svojemu 
namenu smo predali novo vozilo Iveco Eurocargo 
GVC 16/25.  

Leta 2008, ob 120-letnici  društva,  smo predali: 
novo terensko vozilo GVGP1 Ford Ranger, gasilski 
reševalni čoln ter razvili novi društveni prapor. Leta 
2011 smo namenu predali novo moštveno gasilsko 
vozilo  GVM-1 VW Transporter 2.0 s štirikolesnim 
pogonom, ki še danes koristi namenu. Ob prazno-
vanju 125-letnice, leta 2013, smo predali namenu 
dvoosni priklopnik s prenosno motorno brizgalno 
MB 8/8,  ki ima tudi opremo za posredovanje ob 
poplavah in naravnih nesrečah. Avgusta 2013 smo 
nabavili rabljeno avtocisterno Tam 170 4x4, ki je 
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namenjena prevozom pitne vode krajanom na ob-
močjih, kjer ni mestnega vodovoda, prav tako je 
namenjena dobavi požarne vode za požare na višje 
ležečih delih. Leta 2014 nas je v začetku februarja 
zajela naravna nesreča žled, kjer smo gasilci PGD 
Kamnica bili aktivni kar 6 zaporednih dni.  Bili smo 
udeleženci nesreče, na vozilo GVC je padlo drevo, 
k sreči nihče od gasilcev ni bil poškodovan. Maja 
2015 smo nabavili 23 novih gasilskih zaščitnih če-
lad znamke Drager za operativne gasilce, saj so bile 
stare že dotrajane.  Leto kasneje smo nabavili štiri 
nove dihalne aparate Drager, ki so nepogrešljiv del 
opreme ob požarih. 

Leta 2016  sledi prenova garderobe v gasilskem 
domu ter nakup novih osebnih omaric za gasilce.  
V letu 2017 smo menjavali celotno streho gasilske-
ga doma, saj je bila stara opečna že dotrajana. Maja 
leta 2018 smo obeležili visoko 130- letnico društva 
s slavnostno sejo v kraju in z veliko gasilsko vajo, 
gašenje požara v naravi s pomočjo helikopterja, kjer 
so sodelovala sosednja gasilska društva JGS MB, 
REPS ( enota reševalnih psov ) in pobrateno PGD 
Pečarovci. Prav tako smo meseca maja na gasilski 
dom namestili spominsko ploščo vsem preminulim 
članom in članicam PGD Kamnica. 

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica skozi svojo 
130- letno zgodovino dokazuje, da smo gasilci v 
kraju pomembni del družbe, saj s svojim celolet-

nim delovanjem skrbimo za požarno varnost ljudi 
z ustrezno in usposobljeno gasilsko opremo, teh-
niko, vozili in izobraženimi gasilci.  Skozi leto se 
trudimo izvajati operativne in preventivne naloge 
ter se udeležujemo usposabljanj v sistemu zaščite 
in reševanje. 

Člani in članice se  družimo ob gasilskih dogod-
kih in na članskih sestankih. Vsako leto se gasilci 
udeležimo sv. maše ob godu našega zavetnika sv. 
Florijana v matični kamniški župniji, obiščemo 
tudi grobove pokojnih gasilcev v Kamnici. Letno v 
povprečju člani opravimo 4.200 delovnih ur (dela 
v domu in izven njega) in posredujemo povprečno 
na 21-ih intervencijah na našem terenu ter širše. 
Upravni odbor društva  šteje 11 članov. 

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnica, Vrbanska 
cesta 99, 2351 Kamnica.

Požarni rajon obsega KS Kamnica, KS Bresterni-
ca-Gaj
Kategorija:  2
Leto ustanovitve: 1888
Članstvo:  78
Operativni člani: 32
Pionirji in mladina: 27
Gasilke:  17
Veterani:  4
Predsednik:  Dejan Knuplež
Poveljnik:  Branko Jeranovič
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 PGD KORENA

Kategorija: 2
Leto ustanovitve: 1930
Članstvo: 137
Operativni člani: 37
Pionirji: 27  
Gasilke: 32 
Veterani: 15
Predsednik: Franc Dvoršak
Poveljnik: Stanko Krajnc
Vozila : GVM 1, GVC 16/25, AC 16/60
Povprečno št. intervencij letno: 20

- 12. oktobra 1930 v gostilni Kirbiš v Zg. Koreni se 
začne prvi ustanovni občni zbor;

- leta 1932 blagoslovijo prvo motorno črpalko;
- leta 1933 se gasilstvo preseli v Zimico;
- 16. avgusta 1936 je svečana otvoritev novega ga-

silskega doma;
- od vojne izčrpano in obubožano prebivalstvo tež-

ko vzdržuje gasilsko društvo, ker ni pomoči od 
nikoder, društvo preneha z delom;

- 16. 9. 1951 se na pobudo devetih krajanov po-
novno prične z aktivnim delom v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Korena; 

- leta 1953 tudi formalno ukinejo gasilsko društvo 
v Zimici;

- leta 1954 je otvoritev gasilskega doma v Koreni;
- leta 1954 je svečano predana svojemu namenu 

ročna brizgalna Pfeifer;
- leta 1956 se prvič oglasi na strehi gasilskega doma 

električna sirena; 
- leta 1959 je krst gasilskega vozila znamke Dodge, 

predelan iz vojaškega avta;
- leta 1961 se razvije prvi društveni prapor;
- leta 1969 se nabavi vozilo kombi znamke VW; 
- 2. oktobra 1973 se preda svojim namenom nova 

prenosna brizgalna črpalka Rosenbauer; 
- 21. septembra 1975 je v Koreni 5. občinski gasil-

ski praznik GZ MB, ob tej priliki je bil položen 
temeljni kamen za novi, sodobni gasilski dom;

- leta 1978 je bil svojemu namenu predan avtomo-
bil Zastava 615;

- leta 1981 se je korenito spremenilo in zamenjalo 
vodstvo;

- leta 1981 smo prejeli s pomočjo OGZ Maribor 
od poklicnih gasilcev kombinirano vozilo TAM 
5500;

- leta 1981 razvitje pionirskega mladinskega prapora; 
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- leta 1983 se svečano preda novi gasilski dom;
- leta 1985 se kupi novo vozilo, orodno vozilo 

TAM 2001;
- leta 1990 se pobratimo z DVD Lovrečan Dubra-

va, s katerimi nas vežejo trdne vezi še danes;
- leta 1996 se nabavi s pomočjo Občine Duplek v 

Metalni  Maribor rabljeno vozilo TAM 130;

- leta 2003 se preda  svojemu namenu novo vozilo 
za prevoz moštva Renault Master;

- leta 2008 se nabavi novo vozilo GVC 16/25 na 
šasiji MAN;

- leta 2017 se nabavi rabljeno vozilo Iveco Trakker 
z novo nadgradnjo AC 16/60.



76

70 LET GASILSKA ZVEZA MARIBOR

 PGD MALEČNIK

Prostovoljno gasilsko društvo Malečnik, Celestrina 
2a, 2229 Malečnik
Kategorija: II.
Leto ustanovitve: 17. 12. 1932
Članstvo: 165
Operativni člani: 75
Pionirji in mladina: 43
Gasilke: 28
Veterani: 19
Predsednik: Zvonko Cafuta, GČ II
Poveljnik: Boštjan Škof, GČ II
Vozila in druga oprema: gasilsko vozilo za prevoz 
moštva GVM-1
gasilno vozilo s cisterno GVC 16/25 1+6
priklopnik s prenosno motorno brizgalno PMB
priklopnik za reševalni čoln PČ
gasilski reševalni čoln GRČ-1
Povprečno število intervencij letno v zadnjih petih 
letih:13

Prostovoljno gasilsko društvo Malečnik je gasil-
sko društvo II. kategorije, ki  pokriva rajon s sko-
raj 2.800 prebivalci. Društvo ima dolgo in bogato 

zgodovino, ki se je pričela 17.decembra leta 1932 z 
ustanovnim občnim zborom Prostovoljne gasilske 
čete Sveti Peter pri Mariboru. Pobudnik, ustanovni 
član in prvi predsednik je bil Ivan Fluher (1881 
– 1955). Občni zbor je potekal v gostilni Marti-
na Klojčnika v Trčovi. Prvo gasilsko orodjarno so 
uredili v skednju domačije, poleg gostilne. Prvo 
ročno batno črpalko Pfeifer in osnovno opremo za 
gašenje so nabavili leta 1935. Dve leti kasneje so 
vsi člani dobili delovne in svečane uniforme. Leta 
1938 je prvi poveljnik, Anton Luft, uspešno zak-
ljučil poveljniški tečaj in četa se je udeležila prvih 
gasilskih vaj v okraju. Tako se je pričelo obdobje 
izobraževanja članov. Prvi večji požar, ki ga je ga-
silska četa gasila, se je zgodil leta 1939 na domačiji 
Kokol v naselju Metava. V letu 1942 so prejeli pi-
sno priznanje za dobro delovanje s strani nemških 
oblasti v Mariboru. Leta 1947 je vodenje društva 
prevzela mlajša generacija gasilcev z Ivanom Kelbi-
čem na čelu. Nadaljevala so se leta posodobitev in 
izgradnje. 1948 so nabavili prvo motorno brizgal-
no znamke Magirus in prvo vozilo Fiat 522. Tako 
kot se je delo zastavilo v teh letih, času in novim 
izzivom primerno, poteka še danes. Gasilska vozi-
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la so pomemben in nujni del gasilske opreme in 
zanje  smo v društvu redno skrbeli. V letih 1950-
1960 smo zamenjali staro gasilsko vozilo za vozilo 
Nash, ki smo ga leta 1963 nadomestili z vozilom 
TAM Pionir. V času poveljnika Štefana Ribiča je 
v društvo prišlo prvo novo gasilsko vozilo TAM 
2000.V sedemdesetih letih, ki jih je zaznamoval 
zelo uspešen poveljnik Anton Škof, je društvo leta 
1975 pomembno posodobilo vozni park z gasil-
sko cisterno TAM 110T 10. Skoraj novo gasilsko 
moštveno vozilo znamke Ford je društvo kupilo 
leta1980. Leto kasneje, tudi po zaslugi tedanjega 
predsednika Cveta Krašne, je v društvo prišlo novo 
kombinirano vozilo GVC 16/25 znamke TAM. Z 
dodatno pomočjo prispevkov občanov je bil vozni 
park leta 2005 posodobljen z novim vozilom Iveco, 
ki je bilo zamenjava za vozilo TAM 125. Vozilo ci-
troen je leta 2006 zamenjalo vozilo renault. Leta 
2017 je društvo kupilo kombi opel in pričelo z 
načrtovanjem nakupa nove cisterne. V tem letu je 
bila prodana tudi cisterna TAM 110 T10, ki je med 
tem časom dobila ime Babica in je aktivno služila 
dolgih 42 let.

Članstvo društva se je vse bolj povečevalo, oprema 
se je posodabljala, sledila trendom in potrebam 
časa, temu so sledile tudi obnove in posodobitve 
gasilskega doma. Gradnja gasilskega doma je 
potekala po etapah na sedanji lokaciji v Celestrini 
(1950 - 1960). Posodobitev in širitev opreme v 
naslednjih letih je botrovala adaptaciji in širitvi 
gasilskega doma, ki je bil obnovljen in razširjen, 
predan namenu leta 1980. V letu 2003, ko  je 
prevzel vodenje društva Vladimir Stožer od Petra 
Šipka, so bila zamenjana klasična garažna vrata 
z dvižnimi, leta 2007 je bila zamenjana kritina 
na gasilskem domu in dvorana posodobljena z 
opremo za predavanja. Leta 2009 smo zamenjali 
okna in vrata in v letu 2010 je bilo postavljeno 
stopnišče v spominsko sobo društva. Leta 2011 je 
bila obnovljena fasada, v letu 2012 smo kotlovnico 
opremili s toplotno črpalko. V tem letu so Malečnik 
prizadele obsežne poplave. Pri reševanju in pomoči 
občanom je sodelovala velika večina članov skupaj 
s civilno zaščito in vojsko. Takrat so bili poplavljeni 
spodnji prostori gasilskega doma in sanacija je 
potekala še v letu 2013. V letu 2014 smo uredili 
in asfaltirali dvorišče pred gasilskim domom. Leta 
2016 je bila  obnovljena dvorana, v letu 2017 smo 
pričeli z gradnjo nove garaže za avtocisterno. Dela 

se nadaljujejo tudi v letu 2018 in 2019.

Gasilci smo v vsem tem času skrbeli za požarno var-
nost občanov in priskočili na pomoč pri  različnih 
ujmah in nesrečah ter se vključevali v različne do-
godke kraja in širše. Za uspešno opravljanje nalog 
se člani društva redno izobražujejo. V zadnjem de-
setletnem obdobju je bilo na voljo še posebej veliko 
možnosti za izobraževanja v okviru GZ Maribor 
in GZS, ki jih je društvo uspešno izkoristilo in s 
tem poskrbelo za potrebna znanja članov. Uspeš-
nost društva se kaže tudi skozi  praznovanja visokih 
jubilejev obstoja in v različnih pohvalah ter prizna-
njih, ki so jih  prejeli člani in društvo samo. Ob 
60. obletnici je društvo razvilo svoj prapor, ob 70. 
obletnici je društvo izdalo knjigo z naslovom Se-
demdeset let gasilstva v Malečniku, 80. obletnico  
je društvo proslavilo z osrednjo proslavo, srečanjem 
gasilskih veteranov mariborske regije, izdajo zbor-
nika z naslovom Zbornik – 80 let PGD Malečnik 
in otvoritvijo spominske sobe, ki hrani obsežno 
zbirko slikovnega, pisnega in predmetnega gradiva. 
Zbirka ohranja spomin na delovanje društva, pa 
tudi na življenje v kraju samem. Spominsko sobo 
obiščejo gasilci, naši krajani in turisti, ki pridejo 
v Malečnik. Za zbirko skrbi Oskar Neuvirt, član  
društva. V posebno čast so nam prejeta priznanja in 
med njimi najvišje gasilsko priznanje kipec Matevža 
Haceta, ki ga je  leta 1998 prejel član društva in ča-
stni poveljnik GZ Maribor Ivan Ferš. Ponosni smo 
na  zlati Petrov ključ, najvišje priznanje KS Maleč-
nik, ki ga je društvo prejelo ob svoji 70. obletnici. 
V letu 2012 je društvo prejelo gasilsko odlikova-
nje I. stopnje in leta 2016 plaketo ob pobratenju 
GZ MB – VS Raškog okruga. Aktivnosti društva 
na področju vzdrževanja in posodabljanja gasilske 
opreme, vzdrževanja gasilskega doma in pridobiva-
nja ter izobraževanja članov se nadaljujejo tudi pod 
vodstvom  novega predsednika Zvonka Cafute, 
ki je z vodenjem društva pričel leta 2018. Pregled 
opravljenega dela v skoraj 90- letih delovanje kaže, 
da smo gasilci PGD Malečnik  lahko zadovoljni in 
ponosni na svoje delo. Še naprej se bomo trudili, da 
se bodo naši krajani počutili varne.
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 PGD MARIBOR- STUDENCI

V letu 1921 se je na pobudo takratnega župana 
Občine Studenci Alojza Kaloha zbrala skupina za-
nesenjakov, ki so se odločili, da bodo ustanovili ga-
silsko društvo. Začetki niso bili lahki in v kroniki 
so zabeleženi nekateri pomembni mejniki društva. 
Z zbiranjem sredstev so tako v letu 1922 nabavili 
prvo ročno gasilsko brizgalno na dveh kolesih in 
zanjo uredili leseno barako. Prvi zabeležen požar 
so studenški gasilci gasili leta 1922 na območju 
Pekrske kalvarije. Že v letu 1923  so se razveselili 
prvega gasilskega vozila znamke Fiat. Prvo gasilsko 
orodišče je bilo postavljeno leta 1924. Tega leta je 
bila ustanovljena tudi gasilska godba. V obdobju 
med obema vojnama je bilo zamenjane oz. naba-
vljene kar nekaj opreme. V letu 1938 so položili 
temeljni kamen za nov gasilski dom, ki so ga kon-
čali leta 1940. Na temeljih tega doma, ki se je z leti 
dograjeval, stoji gasilski dom še danes. Tudi obdob-
je po 2. svetovni vojni je bilo zelo aktivno. V letu 
1967 je bila nabavljena nova cisterna, leta 1986 

novo kombinirano vozilo. V obdobju samostojne 
Slovenije smo se dodatno opremili z orodnim vo-
zilom Iveco in vozilom za prevoz moštva mercedes. 
Vseh teh vozil danes ni več v naši garaži.

Leta 2007 smo začeli temeljito prenovo voznega 
parka z nabavljenim kombijem GVM Opel Viva-
ro. V letu 2010 je bilo nabavljeno sodobno kom-
binirano vozilo MAN GVC 16/25 in leta 2016 
avtocisterna AC 16/60. V garaži ob teh dveh vozil 
od leta 2017 stoji še vozilo VGV VW Amarok, ki 
je opremljeno z modularnim sistemom za opremo. 
Zadnje nabavljeno vozilo v letu 2018 je kombi 
GVM VW Caravella. Naloge gasilcev so v dana-
šnjem času vse bolj različne, za to velik poudarek 
studenški gasilci posvečamo opremljanju opera-
tivnih gasilcev s sodobno zaščitno opremo. Veliko 
finančnih sredstev je potrebnih, da lahko danes dr-
žimo korak v opremljanju s sodobnim časom. Ob 
vseh nabavah se odgovorno odločamo za  najboljšo 
opremo, ki jo je mogoče nabaviti, saj bo le- ta dolga 
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leta v naši uporabi.  Danes je v društvo včlanjenih 
87 članov, operativnih članov je 35, ki so v vsakem 
trenutku pripravljeni pomagati. Vzgoja mladih ga-
silcev je pomembna naloga, ki ji posvečamo poseb-
no pozornost, saj bodo ti otroci zasedli mesta ope-
rativnih gasilcev. Tudi starejši člani so pomemben 
člen v naši verigi. So tisti, ki so nam pustili odlične 
temelje, na katerih lahko mi gradimo naprej. Že 
od leta 1999 je  društvo organizator memorialnega 
tekmovanja veteranov za pokal Maksa Lešnika st., 
ki je v dvajsetih letih postal pomembno druženje 
starejših gasilcev iz GZ Maribor in okolice.

V vseh teh letih se je okrog nas zbralo veliko pri-
jateljev. Od leta 1983 smo pobrateni s PGD Dor-
nberk pri Novi Gorici. Posebnost  prijateljevanja 
je poletni mladinski tabor v Izoli, kjer se družimo 
že več kot dvajset let. Prijateljsko sodelujemo z ga-
silci iz PGD Destrnik, PGD Formin, PGD Osek 
in PGD Rudno. Naša prijateljstva  sežejo tudi čez 

mejo, tako sodelujemo z gasilci iz Avstrije FF Strass 
in Hrvaške DVD Vinica. Druženja nam veliko 
pomenijo, saj prihajamo iz različnih okolij in na 
ta način spoznavamo različne prakse ter se učimo 
drug od drugega. Sodelujemo  tudi z GZ Maribor 
ter gasilskimi društvi v GZ Maribor. Odlično je 
sodelovanje z vodstvom in gasilci JZ GB Maribor, 
s katerimi se redno srečujemo na intervencijah in 
skupnih izobraževanjih. V vseh letih  obstoja so 
nam ob strani stali krajani in podjetniki našega 
mesta. Da smo lahko sposobni in pripravljeni po-
magati, so nam vedno v finančno pomoč, brez tega 
razvoj društva ne bi bil mogoč.

Generacije studenških gasilcev so s svojim prosto-
voljnim delom skrbele za razvoj in ugled  društva.  
Z novimi idejami, a spoštovanjem do tradicije in 
zgodovine, bomo nadaljevali svoje poslanstvo tudi 
naprej.



80

70 LET GASILSKA ZVEZA MARIBOR

 PGD MARIBOR -MESTO

- 16. 3. 1871: Po večletnih pripravah je sklican 
ustanovni občni zbor Prostovoljnega gasilskega 
društva v Mariboru, prvi poveljnik je Edvard 
Janžič, k društvu pristopi 122 aktivnih  članov. 
23. avgusta na vaji preizkusijo novo priklopno 
brizgalno Jauk, ki se je kmalu potrdila na dveh 
požarih. Društvo ima na razpolago še 700 m cevi 
in voz zanje, dva vozova za vodo in po enega za 
moštvo in opremo.

- Od 6. do 8. septembra 1874  v organizaciji Šta-
jerske deželne gasilske zveze v Mariboru poteka 
četrti štajerski gasilski dan, ki je lepo uspel in po-
kazal organizacijsko sposobnost mariborskih ga-
silcev. Na razstavi so prisotni vsi vidnejši proizva-
jalci gasilnih naprav, opreme in orodja iz Avstrije 
in večjega dela Nemčije.

- 1879: Društvo prejme prvo parno brizgalno, iz-
boljšala se je požarno opazovalna služba na zvoni-
ku mariborske stolnice.

- 1886: Na podlagi novega gasilskega reda za Šta-
jersko se v društvu uvede sanitetni oddelek gasil-
skega društva.

- 1892: Pridobijo telefon za prijavo požarov, selitev 
društva iz Slomškovega trga na Koroško cesto, 
kjer od mestne občine dobijo za svoj dom Viva-
tovo hišo na današnji Koroški cesti 12.

- 1899: Staro parno brizgalno nadomesti nova.

- 1907: Nabavljena je nova parna brizgalna, dru-
štvo tako razpolaga z dvema parnima in tremi 
ročnimi brizgalnami. 

- 1908: Društvo nabavi prvi sanitetni vprežni voz, 
kar je bil pogoj za oblikovanje reševalne postaje, 
ki v domu prejme v uporabo dve sobi, kmalu še 
nabavijo drugi reševalni voz na konjsko vprego za 
prevoz ponesrečencev.

- 1914: S pomočjo občine in nabirkami je društvo 
kupilo šasijo prvega avtomobila znamke Puch, 
nadgradnjo v orodno vozilo so izvedli člani v 
lastni režiji, trije člani so opravili šoferski izpit, 
pričetek 1. svetovne vojne.

- 1915:  Reševalni oddelek gasilskega društva prej-
me prvi reševalni avtomobil.

- 1918: Konec prve svetovne vojne, društveno 
vodstvo  ostane pri nemškem poveljevanju.
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- 1921: V društvu se ponovno uvedeta slovenski 
jezik in simbolika.

- 3. 8. 1931: Skupno z drugimi gasilskimi enota-
mi društvo sodeluje pri gašenju največjega poža-
ra v tem času, ko je zagorelo v Tovarni dušika in 
karbida Ruše. Požar se je s treh tovarniških hal 
razširil še na vagone, natovorjene s kalcijevim 
karbidom, gasilcem je uspelo obvarovati del to-
varniških poslopij. 

- 30. 8. 1931: Društvo prejme moderno avtomeha-
nično lestev Magirus K 26.

- 1936: Društvo prejme prvo gasilsko avtocisterno 
s 3.000 litri vode.

- 1937: Ustanovi se gasilska godba na pihala s 25 
člani pod vodstvom kapelnika Germa.

- 1940: Iz prostorov na Koroški cesti 12 se izseli 
policijska postaja, društvo tako pridobi dodatne 
prostore v 1. nadstropju. Uredi se tudi sejna soba, 
ki se opremi s starinskim pohištvom,  ki ga je 
predsednik Pogačnik kupil iz nekega zapuščenega 
gradu. 

- 1941: V 2. svetovni vojni društvo prevzame oku-
pator in dobi policijsko-vojaški značaj.

- 1945: Pred koncem 2. svetovne vojne zavedni 
gasilci poskrbijo, da kljub zahtevam okupatorja 
gasilska vozila ostanejo v Mariboru.

- 1947: Iz sanitetnega oddelka se ustanovi samo-
stojna reševalna postaja, v gasilskem domu ostane 
do leta 1964, društvo ji brezplačno odstopi vsa 
reševalna vozila in drugo opremo. 

- 1949: Društvo brezplačno odstopi 4 gasilska vo-
zila in tako omogoči ustanovitev poklicne gasil-
ske enote Maribor, danes Javni zavod Gasilska 
brigada Maribor.

- 1956: Ponovna ustanovitev gasilske godbe.

- 1966: Društvo prejme v uporabo novo kombini-
rano vozilo TAM 5500 G, minibus in prenosno 
gasilsko črpalko 12/8 Rosenbauer.

- 1969: Društvo prevzame novo avtocisterno TAM 
5500 DG.    

- 1970: Navezava stikov z gasilci iz Marburga v 
Nemčiji.

- 1971: Ob stoletnici društva potekajo razne aktiv-
nosti, kjer je sodelovalo preko 6.000 gasilcev iz 
države in tujine.

- 1982: Podpis listin o pobratenju z gasilci iz Osi-
jeka iz Hrvaške.

- 1983: Prevzem orodnega gasilskega vozila Zasta-
va 650 AD.

-  6. 4. 1991: slavnostna primopredaja 30 m ALK, 
rabljeno lestev je podaril član Franc Krope.

- 1996: Društvo prejme državno priznanje plaketo 
CZ RS.      

- 2001: V okviru  praznovanja 130-letnice obsto-
ja društva je bila otvoritev prenovljene muzejske 
sobe. 

- 11. 5. 2008: Društvo prejme novo gasilsko vozilo 
GVC 16/25  z vso potrebno opremo.

-  6. 5. 2017: Društvo nabavi rabljeno  avtomeha-
nično lestev ALK 23/12 proizvajalca METZ na 
podvozju Mercedes-Benz.  

- 11. 7. 2018: Društvo nabavi nov GVM-1 Ford 
Transit Costum .
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 PGD MARIBOR -POBREŽJE

Kategorija:  3

Leto ustanovitve: 1905

Članstvo:                120

Operativni člani.       39

Pionirji in mladinci    44

Gasilke:                      40

Veterani:                       33

Predsednik: Darko Hergamas

Poveljnik: Denis Holc

Vozila in druga oprema: Kombinirano Vozilo Iveco 
- GVC 16/25, Avtocisterna Man AC 16/60, Mar-
cedes Vito - GVM 1, Ford Custom GVM – 1, Frod 
Ranger – PV, VW Hrošč – PV – starodobnik, čoln 
za reševanje na vodi 

Povprečno število intervencij letno v zadnjih petih 
letih 19,2.

      Najpomembnejši dogodki: 

• 1905: ustanovitev društva;

• 1906: nabava moštvenega voza in ročne gasilske 
črpalke;

• 1912: zgrajen prvi gasilski dom;

• 1920: gradnja novega plezalnega stolpa;

• 1934: ustanovitev gasilskega podmladka; 

• 1935: novi gasilski avto znamke Fiat;

• 1947: dozidava gasilskega doma in graditev cis-
terne za prevoz vode;

• 1949: gradnja novega gasilskega doma;

• 1951: nabava vozila Ford ter ureditev vozila z 
lastnimi močmi;

• 1954: nabava tretjega avta;

• 1955: uvrstitev društva v kategorijo A;

• : nabava rabljenega vozila Dodge in oprema vozi-
la s cisterno ter orodjem in opremo;

• 1970: nabava nove prikolice za suho gašenje 
S-250 s štirimi ročnimi aparati;

• 1971: nabava dveh vozil IMV kombi za prevoz 
orodja ter opreme za reševanje na vodi;
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• 1973: ekipa pobreških gasilcev sodeluje na gasil-
ski olimpijadi v Brnu na Češkem ter osvoji zlato 
medaljo;

• 1972 - 1974:  poteka obnova gasilskega doma;

• 1978:  nabava novega kombiniranega vozila izde-
lek Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor in 
Karoserist Maribor;

• 1979: ob proslavi 75- letnice ustanovitve društva 
nabava gasilsko-reševalnega čolna;

• 1981: nabava novega orodnega vozila mercedes;

• 1983: nabava dveh novih gasilskih vozil in mo-
tornega čolna;

• 1986: gradnja prizidka gasilskega doma;

• 1987: ureditev garaže za novo vozilo, nabava no-
vega orodnega avtomobila in lažjega  vozila lada 
niva;

• 1988: obnova gasilskega doma;

• 1989: dokončna ureditev prizidka h gasilskemu 
domu;

• 1992: članska ekipa B na državnem prvenstvu 
osvoji prvo mesto in se uvrsti na gasilsko olimpi-
jado v Berlinu;

• 1993: drugo sodelovanje na gasilski olimpijadi 
ekipe gasilcev B v Berlinu v Nemčiji;

• 1999: nakup gasilskega vozila kia sportage in ob-
novitvena dela na gasilskem domu;

• 2000: obnovitvena dela na gasilskem domu in 
ureditvena dela na gasilskem poligonu;

• 2002: ustanovitev memorialnega tekmovanja v 
spomin dolgoletnima funkcionarjema gasilskega 
društva Matevža Krajnika in Ivana Keka;

• 2005: stoletnica ustanovitve društva in nabava 
novega kombiniranega vozila Iveco GVC 16/25;

• 2006: nabava vozila Mercedes kombi 115 GD1 
– PV;

• 2008: udeležba treh gasilskih ekip na državnem 
prvenstvu na Ravnah na Koroškem;

• 2009: postavitev kipa sv. Florijana na dvorišču 
gasilskega doma;

• 2010: 105 let delovanja društva in nabava črpalke 
Ziegler Ultra Pawer in gasilske prikolice za prevoz 
črpalke, obnova dvorane na poligonu in monta-
ža nadstreška za tovorno prikolico, zamenjani sta 
bili tudi obe peči za centralno kurjavo; 

• 2011: nabava gasilskega vozila Mercedes Vito 
GVM-1 za prevoz moštva;

• 2012: 10- letnica memorialnega tekmovanja 
Kek- Krajnik, ureditev novega klubskega prosto-
ra na dvorišču društva in zamenjava garderobnih 
omaric, sprejem novega statuta društva, opravili 
smo tudi notranjo ureditev vhodnega hodnika, 
stopnic in zgornjih podestov ter zamenjali vsa 
notranja vrata in stopniščno ograjo;

• 2013: 80- letnica gasilskega naraščaja PGD Mari-
bor- Pobrežje, opravili smo obnovo dveh garaž za 
gasilska intervencijska vozila, naredili novi nad-
strešek na poligonu društva;

• 2014: nabava nove gasilske avtocisterne Man 
16/60, udeležba na državnem prvenstvu v Celju;

• 2015: gasilski dan Gasilske zveze Maribor skupaj 
z obletnico 110 let obstoja društva PGD Mari-
bor-Pobrežje in krst novega vozila avtocisterna 
16/60, obnova izolacijske fasade na društvu; 

• 2016: nabava gasilskega vozila Ford Ranger PV, 
udeležba dveh ekip na državnem prvenstvu v Ko-
pru in ureditev kuhinje v gasilskem domu; 

• 2017: nakup zemljišča ob južni strani gasilskega 
doma; 

• 2019: nabava novega gasilskega vozila Ford 
Custom GVM-1.

Sedež društva: Zrkovska cesta 102, Maribor, Me-
stna četrt Pobrežje in Tezno, Mestna občina Ma-
ribor.
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 PGD MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Kategorija: 3.
Leto ustanovitve: 24. 2. 1928
Članstvo: 102
Operativni člani: 34
Pionirji in mladinci: 32
Gasilke: 22
Veterani: 12
Predsednik:  MARKO LASBAHER
Poveljnik: BORIS CAFUTA
Vozila in druga oprema: GVC 16/25, GVV-1, 
GVM
Povprečno število letnih intervencij v zadnjih petih 
letih: 15

Začetki društva segajo v leto 1928, ko so pogosti 
požari in elementarne nesreče prisilile naše predni-
ke, da so začeli razmišljati o organizirani obrambi 
proti ognjeni stihiji. Strokovno so se usposobili, 
da bi obdržali ogenj pod kontrolo. Vsi ti razlogi so 
vodili k ustanovitvi miklavške požarne brambe leta 
1928, iz tega se je razvilo današnje Prostovoljno ga-
silsko društvo Miklavž.

V prvem ustanovnem odboru so sodelovali:

• predsednik Franc Lešnik, 

• poveljnik Ivan Goltner, 

• podpoveljnik Franc Heinrih, 

• tajnik Jože Antoličič,

• blagajnik Štefan Vuk,

• ostali člani: Maks Vauhnik, Jože Vezjak, Jože 
Petek, Alojz Kocbek, Vinko Lešnik, Franc Vuk.

V nadzornem odboru sta bila Jakob Trstenjak in 
Ivan Rus.

Imenovani odbor je že prvo leto kupil staro roč-
no brizgalno od Gasilskega društva Razvanje, pro-
store za opremo  jim je ob Ptujski cesti odstopil 
Franc Klep. Prvi ognjeni krst so gasilci doživeli z 
gašenjem požara pri čevljarju Kosarju. Požar jim je 
uspelo omejiti že na gorečem poslopju, s čimer so 
ohranili sosednje poslopje gostilne Herega.

Naslednja pomembna naloga, ki so si jo zadali, 
je bila postavitev gasilskega doma. Z udarniškim 
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delom in prostovoljnimi prispevki vaščanov so 
na zemljišču, ki ga je podaril Franc Šerdoner, leta 
1929 zgradili prvi gasilski dom. Društvo je imelo 
v tistih letih ogromno dela, saj je bila večina hiš še 
vedno krita s slamo.

V obdobju od leta 1930 do 1936 je društvo ku-
pilo prvi rabljeni gasilski avtomobil DEIMLER za 
prevoz gasilcev in ročne brizgalne. Člani so zgra-
dili leseni stolp za sušenje cevi in prizidek za sejno 
sobo. Sredstva so zbirali s prostovoljnimi prispevki, 
v veliko pomoč je bil tudi izkupiček kulturnih pri-
reditev, gasilskih veselic in prispevki botrov. Velik 
pomen za društvo je imel nakup motorne brizgalke 
DKW.

V obdobju od 1936 do 1941 so člani nabavili cev-
ni material in osebno opremo. Društvo ni delovalo 
le na področju operativne dejavnosti, temveč se je 
ukvarjalo tudi z raznolikimi prireditvami, gasilski-
mi veselicami, postavljanjem majskega drevesa in 
s številnimi drugimi deli, saj je bilo takrat edino 
organizirano društvo v Miklavžu. Celoten razvoj, 
zagnanost in sodelovanje v društvu je prekinila 2. 
sv. vojna, ko so uspeli na varno spraviti zgolj nekaj 
orodja in opreme. Med vojno so sodelovali pri ma-
loštevilnih požarih, največji je bil na Osnovni šoli  
Miklavž. 

Po osvoboditvi je delo v društvu ponovno zaživelo, 
priključili so se  novi člani, dopolnjevati so pričeli 
tudi opremo. Društvo je leta 1954 razvilo svoj pra-
por, v letu 1957 so gasilci s pomočjo TAM-a izdela-
li gasilsko vozilo PIONIR z 2.000-litrsko cisterno. 
Zgradba starega gasilskega doma je postala pretes-
na, zato so člani s pomočjo kmetov in krajanov leta 
1960 začeli graditi novi gasilski dom, ki je bil se-
dem let kasneje (1967) predan svojemu namenu.

Leta 1970 so v gasilskem društvu kupili 800-litrsko 
brizgalno ROSENBAUER, rabljen avto s cisterno 
in vgrajeno vodno črpalko PIONIR ter rabljeno 
prikolico za prevoz črpalke. Ker niso imeli primer-
nega orodnega vozila, so si prostovoljni gasilci leta 
1972 priskrbeli specialno terensko vozilo TAM 
1500, ki so ga kasneje prodali, da so kupili novo 
kombinirano vozilo TAM 5500.

Ob 50-letnici je društvo od gasilcev iz Düsseldor-
fa v dar dobilo tipizirano gasilsko vozilo FORD 
TRANSIT FT150. Dolgoletno prijateljstvo in 
medsebojno sodelovanje je bilo v letih 1972 in 

1973 utrjeno s podpisom listine o pobratenju z 
DVD Sisak in PGD Radeče.

V letu 1980 so bila izvedena pomembna dela na 
gasilskem domu. Zaradi alarmiranja smo sireno 
prestavili višje, dogradili smo centralno kurjavo in 
nabavili opremo za klubske prostore.

Tehnični napredek in zastarelost 15 let starega av-
tomobila sta botrovala k menjavi in nakupu novega 
kombiniranega avtomobila TAM 190 v letu 1986, 
tri leta kasneje (1989)  smo nabavili še tehnično 
vozilo ARO, namenjeno hitrim intervencijam in 
vleki čolna.

Leta 1991 smo pričeli s postopno sanacijo gasil-
skega doma, saj smo zamenjali del ostrešja, položili 
kompletno novo kritino, prizidek smo nadzidali 
in prekrili. Nakupovalnemu centru DAJ DAM in 
ostalim v neposredni bližini gasilskega doma smo 
odstopili del zemljišča in ga v nadomestilo uredili 
v parkirišče. Zasadili smo tudi lipo, ki krasi naše 
dvorišče.

V letu 1993 smo kot prvo prostovoljno gasil-
sko društvo v Sloveniji kupili sedem Bristolovih 
zaščitnih oblek. Leto kasneje je ostarelega in utru-
jenega FORD TRANZITA zamenjalo novo vozilo 
MERCEDES 308 D, ki smo ga preuredili v najso-
dobnejše orodno vozilo na našem področju.

Leta 1995 je tehnično vozilo ARO zamenjala so-
dobnejša LADA NIVA, pri gasilskem domu  smo 
dogradili vetrolove, tlakovali dvorišče, popolnoma 
preuredili klubske prostore ter zamenjali garažna 
vrata.

Naslednje leto (1996) smo z dodatno predelavo 
ostrešja pridobili sejno sobo, pisarno in prostor 
za arhiv. V letu 1997 nam je zveza priskrbela nov 
gumijasti čoln SAVA z motorjem JAMAHA 25, 
prikolico smo si priskrbeli sami. V tem letu smo 
organizirali tudi prvi mladinsko-pionirski memo-
rial Franca Florjančiča, ustanovili smo tudi žensko 
tekmovalno desetino.

Društveno 70-letnico smo leta 1998 obeležili s 
krstom novega tehničnega vozila NISSAN PAT-
ROL in  novim praporom. Osnova za hitro in kva-
litetno delovanje gasilcev je bila predvsem v sodob-
nem strojnem parku, kvalitetnih pasivnih sredstvih 
ter v strokovno usposobljenem in izobraženem ka-
dru.
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Leta 1999 smo nabavili šasijo MERCEDES 414, 
vozilo je bilo narejeno in opremljeno skladno s ti-
pizacijo GZ Slovenije, z nadgradnjo in vso pripada-
jočo opremo je bilo v letu 2000 predano svojemu 
namenu.

Staro vozilo MERCEDES 308 D smo v letu 2001 
prodali PGD Lukovek, društvi sta takrat navezali 
prijateljske stike, ki so v letu 2003 pripeljali do po-
bratenja.

Leta 2004 smo pričeli s postopno sanacijo gasilske-
ga doma, najprej smo zamenjali kompletno strešno 
kritino. Sanacijska dela so se nadaljevala tudi v nas-
lednjem letu, ko smo zamenjali okna in obnovili 
centralno kurjavo, na dvorišču ob domu pa pos-
tavili montažno garažo. Uredili smo tudi okolico 
doma, ki je nam in celotnemu kraju v velik ponos.

Tako smo počasi prešli v leto 2009, ko je društvo 
praznovalo 81 let uspešnega delovanja. Obletnico 
smo obeležili z nakupom novega vozila MAN TG 
15.280 – 4 x 2, ki smo ga pridobili s finančno po-
močjo Občine in Občinske uprave Miklavž, kraja-
nov in donatorjev, saj sami tako velikega finančne-
ga zalogaja ne bi zmogli.

V letu 2013 smo nabavili vozilo GVM Renault 
Trafik za prevoz mladine in opreme. 

V obdobju od 2013 do 2017 smo obnovili fasado 
gasilskega doma, zamenjali garažna vrata, postavi-
li novo ograjo in namestili dvižno rampo, dvori-
šče doma  smo preuredili v vadbišče za mladino in 
člane. Preuredili smo tudi tretjo garažo. Ob nabavi 
novega čolna s prikolico in motorjem v letu 2017 
je bilo potrebno dograditi tudi leseno garažo, kjer 
ga hranimo.

Leto 2018 je bilo za društvo izredno pomembno, 
saj smo praznovali 90-letnico uspešnega delovanja 
in sodelovanja z drugimi društvi. Ob tem častitlji-
vem jubileju smo razvili dva nova prapora za mla-
dino in člane.

 Za uspeh in dobre odnose si moramo prizadevati 
vsak dan, saj slabe stvari pridejo hitro in nepričako-
vano. Dobra dela in vse lepe stvari, ki so se vrnile, 
društvenim članom dajejo energijo, da svojo dejav-
nost opravljamo z veseljem in predanostjo. 
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 PGD PEKRE

Prostovoljno gasilsko društvo Pekre, je bilo usta-
novljeno 13. avgusta 1890 s takratnim nazivom 
Požarna bramba Pekre. Pobudnik in ustanovitelj je 
bil dr. Otmar Reiser II.                           Pobuda 
je izhajala predvsem zaradi zaščite njegovih dobrin: 
od veleposestniških objektov, mlina in gozdov; s 
tem pa dala varnost tudi takratnim kmetom in vi-
ničarjem.
V letu 2020 bomo gasilci Peker praznovali 130 let 
delovanja in smo tako eno izmed najstarejših gasil-
skih društev v Gasilski zvezi Maribor.
Požarni rajon PGD Pekre obsega KS Pekre s 
Hrastjem, KS Limbuš z Vrhovim dolom in Lazni-
co, skupne površine 19.171 ha in s približno 4.700 
prebivalci.
Prostovoljno gasilsko društvo Pekre je eno od 11-
tih PGD v javni gasilski službi Maribor, ki so po-
vezana v Gasilsko zvezo Maribor. Uvrščeni smo v 
2. kategorijo operativnih gasilskih enot. Na pod-
lagi kategorizacije je operativna enota ustrezno 
opremljena z osebno zaščitno opremo gasilcev in 
skupno gasilsko reševalno opremo (vozila, črpalke, 
dihalni aparati). 
Operativno sposobnost upravičujemo z 29 opera-
tivnimi gasilci, osnovnim operativnim gasilskim 
vozilom MAN (GVC-16/25), manjšim gasilskim 
vozilom za gašenje gozdnih požarov Mitsubishi 
(GVGP-1), vozilom za prevoz moštva FORD Ca-
stum (GVM-1) in večnamenskim gasilskim vozi-
lom FORD RANGER (VGV-1).
Ob operativnih gasilcih so v društvu tudi močne 
desetine članic, veterank in veteranov ter desetina 

pionirjev in mladincev. Trenutno smo edino gasil-
sko društvo v GZ Maribor, ki ima svojo godbo na 
pihala. Po prenehanju njenega delovanja,  v začetku 
leta 1990, smo jo ponovno obudili leta 2010 s pr-
vim nastopom ob 120- letnici PGD Pekre.
Gasilski dom PGD Pekre je s svojo urejenostjo znot-
raj in zunaj ponos kraja. Enako velja za novi urejeni 
poligon za izvajanje vaj in gasilskih tekmovanj ter 
prostor, ki ga uporabljajo tudi ostala društva in or-
ganizacije iz Peker. Imamo okoli 1.200 podpornih 
članov, ki nam z minimalno podporno članarino 
omogočajo dokup potrebne gasilske opreme.
PGD Pekre je eno izmed aktivnejših v GZ Ma-
ribor, ki daje ob izobraževanju poudarek tudi na 
gasilska tekmovanja. Rezultati zadnjih let nas uvr-
ščajo v sam vrh tekmovalnih desetin v GZ Maribor 
in regije. Tekmovalne enote PGD Pekre se redno 
uvrščajo na državna tekmovanja, največji uspeh je 
5. mesto članic A leta 2018 na državnem tekmova-
nju v Gornji Radgoni.
Prisotnost PGD Pekre v KS Pekre in KS Limbuš 
je zelo velika, delujemo povezovalno med vsemi 
društvi in organizacijami. PGD Pekre je nosilec 
različnih dejavnosti in resnično opravlja vsakršno 
pomoč krajankam in krajanom. Letos je bila med 
drugim izpeljana akcija zbiranja sredstev za nakup 
dveh defibrilatorjev, ki smo jih namestili enega v 
Pekrah (Kulturni dom Pekre) in drugega v Limbu-
šu (OŠ Rado Robič), s tem smo omogočili hitro 
pomoč v primeru zastoja srca.
Prostovoljno gasilsko društvo Pekre, Lackova c. 
165, 2341 Limbuš.
E-mail: pgdpekre@siol.net 
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 PGD PODOVA

Zaradi velikega požara v vasi Podova leta 1902, ko 
je požar uničil skoraj vse stanovanjske hiše in gospo-
darska poslopja, so se vaščani odločili in leta 1909 
ustanovili gasilsko društvo. Leta 1911 so na parceli, 
ki jo je podaril graščak Bachler in kjer domujemo 
še danes, zgradili nov gasilski dom, ki je bil lesen. S 
pomočjo graščaka je bila nabavljena tudi prva ročna 
brizgalna in nekaj najpotrebnejše opreme za gašenje. 
Po veliki vrtni veselici leta 1932 je bila nabavlje-
na motorna brizgalna Rosenbauer, ki jo še danes 
imamo v gasilskem domu. S prostovoljnimi pri-
spevki krajanov je bil leta 1935 nabavljen avto fiat, 
ki so ga člani preuredili v gasilsko vozilo. Zaradi 
okupacije med 2. svetovno vojno se je prekinilo 
delo društva. Nato  je bil jeseni leta 1945 sklican 
prvi sestanek, naslednje leto izvoljen prvi upravni 
odbor društva,  leta 1947 je četa štela že 33 mož. 
Leta 1956 se je porodila želja po izgradnji nove-
ga gasilskega doma z dvorano, konec leta 1958 se 
je pričela gradnja, leta 1961 je bil dom dokončan 
in 1. oktobra istega leta je bila svečana otvoritev. 
Leta 1972 je bil dograjen še stolp in leta 1977 
nabavljena nova motorna brizgalna Rosenbauer. 
Na osnovi prijateljskega sodelovanje se je društvo 

leta 1980 pobratilo z industrijskim gasilskim dru-
štvom LTH iz Škofje Loke. Istega leta je bil sprejet 
sklep o nabavi novega vozila, ki je bil naslednje leto 
realiziran, dobimo novi gasilski avto TAM 2001. 
Ob 80 – letnici delovanja je društvo predalo svoje-
mu namenu prvo kombinirano vozilo TAM 125, 
ki ga je prejelo od poklicnih gasilcev v Mariboru 
in ga pred tem generalno obnovilo, saj je nadgra-
dnjo že najedal zob časa. Leto kasneje je bila ure-
jena okolica gasilskega doma, saj smo dvorišče v 
celoti asfaltirali. Leta 1994 smo ob praznovanju 
85- letnice delovanja razvili novi društveni prapor; 
zaradi potreb po večjih prostorih smo leta 1995 
nadzidali garažo in s tem pridobili tri lepe prostore. 
Želja po novem vozilu za prevoz moštva GVM – 
1 se nam je uresničila leta 1997, ko smo nabavili 
novi kombi VW Transporter s prikolico, ki smo jo 
opremili za prevoz gasilske in reševalne opreme. Ob 
90- letnici delovanja nas je doleta čast za organiza-
cijo dneva gasilca GZ Maribor. Ob tej priložnosti 
je bilo tudi razvitje novega gasilskega prapora zveze. 
Leta 2002 se nam je porodila misel o nabavi novega 
gasilskega vozila GVC 16/25. Hitro po zaključku 
leta smo šli v  akcijo zbiranja prostovoljnih prispev-
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kov pri vaščanih in obrtnikih. Akcija je zelo dob-
ro uspela, saj smo skupaj s sredstvi občine in pro-
stovoljnimi prispevki krajanov v tem letu nabavili 
podvozje Renault Midlum 220. Leto kasneje smo 
ponovno izvedli nabiralno akcijo in s sredstvi, ki so 
bila zbrana pri krajanih in dodeljena s strani obči-
ne nadaljevali z aktivnostmi dokončanja vozila, ki 
smo ga z vsem ponosom predali svojemu namenu 
21. junija 2003. Pred to svečanostjo smo prepleska-
li obe garaži in celotno fasado gasilskega doma. 
Zaradi dotrajanih salonitnih plošč na strehi smo v 
letih 2006 in 2007 zamenjali celotno kritino gasil-
skega doma in ob  tej priložnosti pokrili tudi balkon 
in stopnišče. Prav tako smo prepleskali dvorano, sa-
nitarije in klubski prostor. Zob časa je precej načel 
fasado zgradbe, zato smo se leta 2007 odločili, da 
jo naslednje leto uredimo. Odstranili smo skoraj v 
celoti stari omet, napravili novega in fasado v celo-
ti obnovili. Istega leta smo obnovili kuhinjo in jo 
opremili, da lahko sedaj koristi svojemu namenu.

Leta 2009 smo ponovno imeli čast organizirati 20. 
dan gasilcev GZ Maribor, saj smo hkrati praznovali 
100 let obstoja društva. Na veselici so  nas zabavali 
Modrijani.

Po uspešno izpeljanih projektih smo v letu 2010 
uredili prostore nad garažami in pridobili novo 

sejno sobo, sobo za pokale in pisarno. Leta 2011 
smo zamenjali GVM - 1 VW Transporter z novim 
in sodobnejšim vozilom Renault Trafic. Prav tako 
smo staro motorno brizgalno Rosenbauer zamenja-
li z nekoliko mlajšo motorno brizgalno Ziegler. V 
tem letu smo  dogradili kombinirano vozilo GVC 
16/25. V letu 2013 smo kompletno obnovili sani-
tarije v gasilskem domu. Leta 2018  smo obnovi-
li garaže za vozila in  garderobo za gasilce. V letu 
2019  smo ob praznovanju 110- letnice obstoja 
društva organizirali veliko gasilsko veselico prav 
tako z Modrijani ter razvili nov društveni prapor. 

Kategorija:  2.
Leto ustanovitve:  1909
Članstvo:            106
Operativni člani: 49
Pionirji in mladinci:   36
Gasilke:  11
Veterani:  4
Predsednik:  Boris Furek
Poveljnik:  David Dobnik
Vozila in druga oprema: GVC 16/25, GVM - 1
Povprečno število intervencij letno v zadnjih petih 
letih je 9.
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 PGD RAČE

Gasilska organizacija ima v Račah preko 130- letno 
tradicijo, ki se je pričela leta 1886 z ustanovitvijo 
prve požarne brambe v našem kraju. Ustanovitelj 
takratne požarne brambe je bil ravnatelj vaške šole 
Ivan Paulšek skupaj s preostalimi 25-timi pogum-
nimi Račani, med katerimi je bil tudi župan Anton 
Falež. Že prvi mesec ustanovitve so kupili statut, 
žig in nekaj orodja. V začetnih letih ustanovitve je 
požarna bramba imela v lasti kar nekaj kosov opre-
me in predvidevamo, da tudi starejšo brizgalno. 

Leta 1887 je gasilska organizacija pristopila k de-
želni požarni brambi, kateri so morali plačati pris-
topnino in letni prispevek. Leta 1889 je požarna 
bramba iz Rač sklenila pogodbo o novi brizgalni; 
to so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpla-
čevali dolga leta. Prvo vozilo je gasilska organizaci-
ja dobila leta 1927, in sicer odprto orodno vozilo 
opel. 

V prvem desetletju po 1. svetovni vojni je  gasil-
sko organizacijo zaznamovala izguba vodilnih in 
prav tako tudi preostalih članov. V času 2. svetovne 
vojne so oblast v kraju prevzeli nemški okupatorji, 
ki so gasilsko organizacijo nekoliko reorganizirali. 

Gasilska organizacija je v napadih na Rače imela 
pomembno vlogo pri reševanju življenj in imovine. 
Po 2. svetovni vojni so člani gasilske organizacije 
morali začeti znova, saj je v gasilskem orodišču os-
talo malo gasilskega inventarja. 

Po prenovitvi gasilske organizacije in na novo oži-
velemu društvu so leta 1964 gasilci v Račah dodali 
novo avtocisterno; v naslednjih letih se je nabava 
vozil kar vrstila. Leta 1978 so nabavili novo kom-
binirano gasilsko vozilo TAM 5500 ter leta 1983 
novo gasilsko orodno vozilo TAM 2000.

Z odcepitvijo od tedanje skupne države Jugoslavije 
in s sprejetjem nove ustave in zakonskih aktov so 
gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Rače pre-
jeli nove simbole, znake, nazive, uniforme in pra-
por. Z ustanovitvijo Občine Rače-Fram leta 1995 
se je prav tako ustanovilo Občinsko gasilsko po-
veljstvo Občine Rače-Fram, novo nastalo občinsko 
poveljstvo je združevalo in še zmeraj združuje  štiri 
prostovoljna gasilska društva (Rače, Fram, Podova, 
Sp. in Zg. Gorica). 

Leta 2001 društvo nabavi novo gasilsko vozilo s 
cisterno MAN 14.284 tip GVC 24/50. Po dolgo-



91

GASILSKA ZVEZA MARIBOR 70 LET

letnih prizadevanjih društva za zamenjavo dotraja-
nega vozila iz leta 1977 z novejšim vozilom GVC 
16/25 smo gasilci  leta 2011 prejeli novo gasilsko 
vozilo znamke MAN TGM 13.290 tipa GVC 
16/25.

Leta 2014  na pobudo dr. Mateja Strnada pristo-
pimo k pilotnemu projektu prvih posredovalcev 
v sistemu nujne medicinske pomoči. V ta namen 
društvo nabavi dve novi vozili: gasilsko vozilo za 
prevoz moštva Ford Transit tip GVM-1 in povelj-
niško vozilo Land Rover Discovery 3 tip PV-1. 
Slednje vozilo je opremljeno z opremo, s katero 
lahko gasilci nudijo pomoč občanom pri zastoju 
srca, tujkih v dihalih in večjih krvavitvah. 

Prostovoljno gasilsko društvo Rače ima danes 71 

članov, od tega 45  operativnih. Orodišče društva 
sestavljajo štiri vozila PV-1, GVC 16/25, GVC 
24/50 in GVM-1. Gasilsko društvo je III. katego-
rije in je osrednja enota v Občini Rače-Fram. Dru-
štvo in operativno enoto danes vodita predsednik 
Marko Sovdat in poveljnik Denis Vihar. 
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 PGD RADVANJE

Davnega leta 1892 je bilo na pobudo takratnega 
župana in stanovalcev naselja ustanovljeno Prosto-
voljno gasilsko društvo Radvanje. 

V ljudeh je prevladoval strah pred požari, saj so bili 
ob morebitnih nesrečah nemočni in prepuščeni 
sami sebi. Večina hiš in gospodarskih objektov je 
bilo kritih s slamo. 22. septembra 1892 je bil skli-
can ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo 50 
prebivalcev Radvanja. Izvoljen je bil upravni odbor, 
člani odbora so dali obljubo z geslom vsi za enega 
– eden za vse.

Prvi predsednik društva je bil g. Johan Zehrer. Za-
četki so bili zelo skromni, saj ni bilo skoraj nobene 
opreme. Imeli so le nekaj lesenih in platnenih ve-
der. Z vso vnemo so začeli s preventivo in nabavlja-
ti potrebno opremo.

Ob 10. obletnici že zasledimo nabavo prenosne 
črpalke na ročni pogon, sledila je ročna črpalka 
prevozna s konjsko vprego s pripadajočimi cevmi. 
Konje za prevoz črpalke so imeli doma. Orodišče 
in oprema s črpalko sta bili v šupi med cerkvijo in 
Osnovno šolo Radvanje.

Leta 1916 že zasledimo dve motorni brizgalni 
znamke Kanus in Kernerreiter. Nabavljen je bil 
tudi novi voz za prevoz moštva in opreme.

V letu 1920 so prvič napisali zapisnik v slovenskem 
jeziku.

Motorna brizgalna Rosenbauer kapacitete 600 l/m 
na prikolici za priklop na vprežni voz je bila naba-
vljena leta 1931.

Leto 1932 je bilo zaznamovano z nabavo prvega 
avtomobila odprtega tipa znamke Chevrolet. 

To leto je bilo zelo razgibano. V društvo je vstopilo 
več mlajših članov.

Leta 1937  gasilski dom dobi elektriko, pred tem  
še vodovod iz  studenca. 

V tem letu je bil položen temeljni kamen na lokaci-
ji, kjer stoji sedanji gasilski dom. Otvoritev novega 
gasilskega doma je bila leta 1939.

V času 2. svetovne vojne je delovanje društva sko-
raj zamrlo. Delovala je le protipožarna služba. Od 
opreme je ostalo bore malo, samo avto Chevrolet 
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in ena brizgalna.

Od leta 1945 do 1972 sledijo avtomobili Chevro-
let, Steier, Belford in Opel blitz.

Leta 1962 je bila dograjena dvorana h gasilskemu 
domu. V letu 1972 sta bila nabavljena novi kombi 
INV ter motorna črpalka Rosenbauer. Posodobitev 
voznega parka doživimo leta 1972 s kombiniranim 
vozilom Mercedes 1113. Leta 1973 se prezidava 
in dozidava gasilski dom, v letu 1995 je bilo naba-
vljeno kombinirano vozilo Mercedes. Prvo gasilsko 
lestev nabavimo leta 1997, h garaži so zazidali priz-
idek. Leta 1998 je bilo nabavljeno vozilo Unimog-
-Mercedes  GVGP , nato leta 1999  vozilo kombi 
Peugeot GV M1. V letu 2005 je bilo nabavljeno 
vozilo Iveco GVC 16/25 in  2007  vozilo kombi 
Opel – Vivaro GVM 1.  2012 je bilo nabavljeno 
vozilo Nissan Navara, kasneje  2014 je bilo naba-

vljeno vozilo ALK 23-12 Iveco. V letu 2017 je bilo 
nabavljeno vozilo GVM-1 Ford Custo, 2018  vozi-
lo GVGP-1 Ford Ranger in v 2018 je bila nabavlje-
na še motorna brizgalna Rosenbauer.

V društvu delujeta ena pionirska in  mladinska de-
setina, dve ženski, dve članski ter desetina vetera-
nov.

Sedež društva je na Lackovi 6 v Mestni četrti Rad-
vanje, Maribor.
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 PGD RAZVANJE

Začetki Prostovoljnega gasilskega društva Razvanje 
segajo v davno leto 1904, ko je skupina delavnih, 
požrtvovalnih, predvsem pa organizacijsko iznaj-
dljivih posameznikov pod vodstvom takratnega 
župana g. Martina Pukla ustanovila Prostovoljno 
gasilsko društvo Razvanje. Delali so zavzeto, saj so 
že naslednje leto pričeli z gradnjo gasilskega doma. 
Od ustanovitve društva so bili gasilci tudi nosilci 
družabnega življenja v kraju. Prirejali so številne 
igre, plese in veselice, izkupiček vseh teh dejavnosti 
so porabili za nakup gasilske opreme: brizgalne, če-
lad, prvega gasilskega vozila.

Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje v dana-
šnjem času deluje kot enota v sistemu Javne gasil-
ske službe Mestne občine Maribor. Javna gasilska 
služba (JGS) vključuje 11 prostovoljnih gasilskih 
društev (PGD) in Gasilska brigada Maribor.  PG-
D-ji so razvrščeni v tri sektorje, ki jim poveljujejo 
sektorski poveljniki. Celotni javni gasilski službi 
poveljuje poveljnik JGS oz. občinski poveljnik. 

Društvo spada skupaj s sosednjima društvoma 
PGD Pekre in PGD Radvanje v III. sektor JGS. 

Sektorju  poveljuje naš član Gregor Mandl.  Naloge 
zaščite in reševanja opravljamo na našem požarnem 
območju, kakor tudi na širšem območju Mestne 
občine Maribor in tudi v sosednjih občinah, ko nas 
potrebujejo. Po merilih za razvrščanje in po sklepu 
župana spada društvo med društva 2. kategorije. 

Članstvo opravlja osnovne naloge in dejavnosti 
s področja gasilstva, ki zajema gašenje požarov, 
reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih 
in drugih nesrečah. Prioriteta nam ostaja delovanje 
na področju preventive in vzdrževanja gasilsko 
reševalne opreme. V zadnjih desetih letih se je 
društvo kadrovsko okrepilo, predvsem smo pridobili 
veliko število podmladka, kar nam zagotavlja 
nemoteno delovanje tudi v prihodnosti. Največji 
poudarek  namenjamo izobraževanju operativnih 
članov. Tako po kriteriju GZ Slovenije ne samo 
izpolnjujemo, ampak celo presegamo izobraževalne 
standarde. To pomeni, da smo strokovno dobro 
podkovani, tudi izkušenj iz najtežjih intervencij 
nam ne manjka. Skrb za varnost posameznikov in 
skupnosti je vselej bila in bo temeljna človekova 
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vrednota. Zavedati se moramo, da naše poslanstvo 
že dolgo ni več povezano samo z gašenjem požarov. 
Napredek in tehnološki razvoj v vseh segmentih 
življenja sta prinesla številne nove nevarnosti, s 
katerimi  se moramo soočiti. Zato naše delovanje 
zahteva nenehno izobraževanje in strokovno 
usposabljanje. Uspešno prehojena pot nas danes 
uvršča med visoko usposobljene in tehnično odlič-
no opremljena gasilska društva. Ob tem velja zah-

vala tudi našim krajanom, ki so nas znali ob pra-
vem času ne samo moralno, ampak tudi finančno 
podpreti. S strokovno usposobljenim kadrom smo 
sposobni pomagati ob požarih in nesrečah, ki so 
povezani z vremenskimi ujmami. V preteklih letih 
so člani društva opravili ogromno nalog v zvezi z 
reševanjem osebne in družbene lastnine. To doka-
zujejo številna priznanja društvu in posameznikom 
tako na občinski kot tudi na državni ravni.
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 PGD SPODNJA IN ZGORNJA GORICA

PGD Sp. in Zg. Gorica je bilo ustanovljeno leta 
1925. Gradnja prvega gasilskega doma se je priče-
la leta 1926. Takrat se je nabavilo prvo prevozno 
sredstvo, prirejeni voz za gasilske potrebe z ročno 
gasilsko brizgalno. Leta 1936 se je nabavila prva 
motorna brizgalna DKV in prvi gasilski voz na 
konjsko vprego, ki se je uporabljal vse do leta 1967, 
ko se je nabavil stari kombi DKV. V letu 1956 se je 
nabavil prvi prapor, 1974  leta sta se nabavila novi 
kombi MORIS IMV ter nova motorna brizgalna 
ROSENBAUER. V novi gasilski dom smo se pre-
selili leta 1987. Leta1997 smo nabavili novi kom-
bi PEGUOT BOXER za prevoz moštva in orodja. 
Vozilo smo v l. 2017 podarili gasilcem DVD Tisno 
na Murterju, s katerimi smo pričeli takrat tudi so-
delovati.  Novi RENAULT MIDLUM GVC 16/24 
smo nabavili leta 2005, takrat smo obnovili tudi 
fasado na gasilskem domu. Le-ta se je ponovno te-
meljito prenovila v l. 2015. 

V l. 2015 smo v sklopu praznovanja 90- letnice 
društva nabavili novi kombi Peugeot Boxer ter pre-

uredili  GVC v 16/25, tako da se sedaj uporablja za 
posadko 1 + 6. 

Redno tudi skrbimo za obnovo in dogradnjo pro-
storov gasilskega doma namenjeno različnim dejav-
nostim. V l. 2012/2013 smo dogradili in uredili 
večnamenske prostore v I. nadstropju gasilskega 
doma, v l. 2016 smo nato renovirali sanitarije, pre-
novili in posodobili srce društva - garažo. Celoten 
čas se tudi dodatno strokovno izobražujemo, naba-
vljamo potrebno opremo ter se tako trudimo biti 
čim boljši.   

Sedež PGD Sp. in Zg. Gorica je v Sp. Gorici 55A, 
2327 Rače.

Požarni rajon PGD Sp. in Zg. Gorica je v KS Rače 
in KS Fram oz. po celotni občini Rače - Fram.

Več info in aktualnosti o društvu najdete na naši 
FB strani: www.fb.si/pgdgorica, naša e-pošta je : 
pgd.gorica@gmail.com
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 PGD ZRKOVCI

Prostovoljno gasilsko društvo Zrkovci je bilo usta-
novljeno 28. junija 1913.
Takrat so predlagatelji: župan Alojz Sel, občinski 
svetnik Maks Zemljič in član občinskega sveta 
Alojz Kacjan poslali Visokemu štajerskemu cesar-
sko-kraljevemu zastopništvu v Gradcu prošnjo za 
potrditev statuta Prostovoljnega gasilskega društva 
Zrkovci.
V vsej zgodovini, od stare Avstrije do samostojne 
Slovenije in seveda tudi v času sedanje Evropske 
skupnosti, je društvo delovalo in povezovalo vašča-
ne. Vsa ta leta je bilo ne le zaščitnik pred ognjem, 
ampak tudi nosilec kulturnega in družabnega živ-
ljenja.
Prva leta so bili člani večinoma odrasli vaščani, ki so 
želeli  pomagati bližnjemu v nesreči. Danes se večina 
članov vključi v društvo kot pionirji in mladinci, ki 
začnejo svoje delo v tekmovalnih desetinah. Dru-
štvo trenutno šteje 69 članov, od tega 26 pionirjev 
in mladincev, kar predstavlja ugodno razmerje med 
mlajšimi in starejšimi generacijami in daje upanje, 
da bo društvo uspešno delovalo tudi v prihodnje. 
Prostovoljno gasilsko društvo Zrkovci je član Ga-
silske zveze Maribor v Mestni občini Maribor in je 

razvrščeno v II. kategorijo.
Osnovno poslanstvo društva je pomagati sočlove-
ku v stiski,  naj bo to v boju z ognjem, povodnjo 
ali katero drugo obliko nesreče, od ustanovitve os-
taja enako.
Prav tako se vsa leta trudimo, da so člani strokovno 
usposobljeni, ustrezno opremljeni ter vsak trenu-
tek pripravljeni priskočiti na pomoč.
Vsako leto se udeležujemo gasilsko – športnih tek-
movanj  z najmlajšimi člani, mladino in operativ-
nimi člani.
Prostovoljno gasilsko društvo Zrkovci je v svoji 
pestri zgodovini izjemno pripomoglo k požarno 
nezgodni varnosti prebivalcev svojega rajona. Rav-
no tako več desetletij vzorno sodelujemo z ostali-
mi društvi, organizacijami, skratka z vsemi krajani 
Zrkovc in okoliških vasi.
Prav prebivalci Zrkovc in okoliških krajev nam s 
svojo podporo, materialno in  moralno, dajejo za-
gon, da se spopadamo z izzivi bolj zavzeto in bolj 
odločno. 
Sodelujemo tudi pri organizaciji ostalih prireditev 
v občini in Gasilski zvezi Maribor.
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 PIGD HENKEL SLOVENIJA

Čas po vojni vihri 2. svetovne vojne je nalagal 
vedno nove in zahtevnejše naloge družbenega 
pomena. Obnovitev in širitev gospodarskih 
dejavnosti, intenzivna obnova in izgradnja novih 
objektov, naglo večanje prebivalstva so narekovale 
tudi sodobnejšo organiziranost gasilske službe v 
mestu Maribor in njegovi okolici. 

Vsa večja podjetja v mestu Maribor so imela indu-
strijske gasilske čete, ki so bile opremljene z najpot-
rebnejšo opremo. V prvih povojnih letih so gasilsko 
službo opravljali člani med vojno ustanovljene ci-
vilne zaščite (Luftschutz), iz katerih so pozneje nas-
tala industrijska gasilska društva. Prostovoljno in-
dustrijsko gasilsko društvo Henkel Slovenija je bilo 
ustanovljeno 26. marca 1946. V prehojenem ob-
dobju je bilo precej vzponov, a tudi nekaj padcev. 
Predvsem zaradi večletne problematike društvenih 
prostorov v podjetju. 

Prvo vozilo IMV so nabavili od dimnikarskega 
podjetja v letu 1971 ter ga sami predelali v orodno 

vozilo. Služilo jim je vse do leta 1984, ko so ga 
slavnostno nadomestili z novim gasilskim vozilom 
IMV 2200D.  Tretje vozilo v zgodovini delovanja 
društva je bilo moštveno vozilo Citroen 25, leta 
1994. O prizadevnem delovanju društva dokazu-
jejo številni pokali, priznanja in plakete. Leta 2013 
je moštveno vozilo Citroen 25 odslužilo svojemu 
namenu, zato so ga zamenjali z novim znamke Pe-
ugeot Teppe.

Ob koncu leta 2015 je PIGD Henkel Slovenija šte-
lo 98 članic in članov, 45 gasilcev specializiranih na 
posameznih področjih reševanja ter 53 simpatizer-
jev društva. V letu 2016 je društvo slavnostno obe-
ležilo 70. obletnico ustanovitve in delovanja. Peto 
vozilo v zgodovini društva je bilo v podjetje pripe-
ljalo iz Nemčije v letu 2017. Bilo je orodno vozilo za 
varstvo okolja znamke MAN 12.232, letnik 1992.  
Upravičenost njegove nabave se je kmalu pokazala. 
To vozilo je izrednega pomena za gasilstvo v Hen-
klu za  učinkovito delovanje, saj se v njem nahaja 
vsa oprema za posredovanje ob požarih, tehničnih 
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nesrečah in ob razlitju nevarnih snovi.

Poleg operativnega, preventivnega dela in sodelo-
vanja s poklicnimi gasilci je članstvo vpeto v dru-
ženje. S kolegicami in kolegi iz prijateljskih društev 
se vsakoletno srečujemo na različnih prireditvah. 
V letošnjem letu smo slavnostno podpisali listino 
o pobratenju z gasilci iz sosednje Hrvaške, DVD 
Bilice pri Šibeniku.

Naše prostovoljno industrijsko gasilsko društvo de-
luje na različnih področjih. Danes to na žalost ne 
uspeva vsakomur. Pri splošnem pregledu dejavnosti 
gasilstva je mogoče ugotoviti, da je organiziranost 
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev upa-

dla. Glavni razlog je gospodarsko prestrukturiranje 
oz. ukinjanje in stečaji velikih sistemov. Posledice 
le-tega  so negativno vplivale na obstoj in razvoj 
požarne varnosti, posebno na članstvo v prostovolj-
nih industrijskih društvih. Ugašanje gospodarskih 
subjektov po Sloveniji in posledično reševanje da-
našnjega življenjskega trenutka je ljudi razdvojilo 
in ne zbližalo. 

Delovanje gasilstva v našem podjetju je izrednega 
pomena. Gasilke in gasilci smo tukaj, da pomaga-
mo in rešujemo ob morebitnih nesrečah ter drugih 
težavah. K sreči teh v podjetju ne beležimo pogos-
to, dobro je vedeti, da smo tu ljudje, ki smo uspo-
sobljeni in zmeraj pripravljeni pomagati. 
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Gasilska zveza Maribor je pobratena z 
Gasilsko zvezo Nova Gorica.
Do pobratenja so vodstva obeh gasil-
skih zvez vodili razlogi iz bližnje pre-
teklosti. Mesto Maribor je bilo pred 2. 
svetovno vojno zatočišče mnogih ljudi 
iz Primorske, ki so bežali pred italijan-
skim fašizmom.
Pri pogovorih o pobratenju se je hitro 
ugotovilo, da je vez med Primorci in 
Mariborčani zelo močna. Podpis listi-
ne o pobratenju je bil najprej  v Novi 
Gorici, 29. 8. 1976, nato v Mariboru  
ob gasilskem prazniku GZ Maribor v 

13. POBRATENJA IN 
 PRIJATELJSKA SODELOVANJA

har in Ivan Vidmar podpisali listino o pobratenju. 
Vsa ta leta se stiki med obema GZ redno nadaljuje-
jo. Sodelovanje poteka na nivoju strokovnega dela 
kot tudi ob medsebojnih srečanjih.
Gasilska zveza Maribor je imela pobratenje tudi z 
Gasilsko zvezo iz Kraljeva v Srbiji.  V letih 1941 do 
1945  so bili mnogi napredni in zavedni Slovenci iz 
Maribora izseljeni v Srbijo. Veliko jih je našlo nove 
domove v mestu Kraljevo in njegovi okolici. Oku-
patorska vojska je mnogo srbskih rodoljubov pobi-
la skupaj s Slovenci iz Maribora. V teh hudih časih 
za oba naroda so se spletle vezi med Kraljevčani in 
Mariborčani, kar je rodilo pobratenje med obema 
mestoma. Tako je prišlo tudi do pobratenja med 
gasilskima zvezama.
Podpis listine o pobratenju je bil v Mariboru, 24. 

Podpis listine v Kraljevu 2016

Podpis listine z GZ Goriške v PGD Čepovan leta 2016

Rušah, 5.  9. 1976. Za GZ Nova Gorica sta listino 
o pobratenju podpisala predsednik Viktor Volk in 
sekretar Leopold Mikluž, za GZ Maribor  predse-
dnik Ivan Kek in sekretar Ferdo Golob.
Po podpisu listine o pobratenju so bila srečanja vsa-
ko drugo leto v Mariboru in v Novi Gorici. To tra-
dicijo nadaljujemo, vendar so današnja srečanja v 
obliki manjših delegacij ob občnih zborih in raznih 
večjih gasilskih slovesnostih.
Leta 2001 smo v počastitev 25–letnice pobratenja 
z GZ Goriške organizirali srečanje, ki so se ga ob 
članih predsedstva in poveljstva udeležili tudi pred-
sedniki in poveljniki PGD. 
Leta 2006 so člani predsedstva in poveljstva obiska-
li Novo Gorico. Ob tej priložnosti so    predsednika 
Maks Lešnik, Danilo Perdec ter poveljnika Jože Žo-

10. 1981, v Kraljevu, 27. 11. 1981. Za 
GZ Maribor sta listino podpisala pred-
sednik Ferdo Golob in sekretar Ivan 
Kek, za Gasilsko zvezo Kraljevo (Vat-
rogasni savez Kraljevo) pa predsednik 
Dragoslav Grkovič in sekretar Dragan 
Pavlovič. Do osamosvojitve Slovenije 
so se vezi ohranjale z vsakoletnimi vla-
ki bratstva in enotnosti, srečanja so bila 
eno leto v Mariboru, drugo leto  v Srbi-
ji. Po osamosvojitvi Slovenije so stiki v 
celoti prenehali.
11. 2. 2000 je ponovno zaživelo prija-
teljstvo. Leta 2001 nas je obiskal  povelj-
nik Gasilske zveze Srbije tov. Milutin 
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Vukosavljević – Vukas. V zadnjih letih so se stiki z 
gasilci iz Kraljeva samo še poglabljali. 24. 9. 2016 
smo v Kraljevu svečano podpisali obnovitveno listi-
no o pobratenju. 
Kasneje so navezala prijateljske stike tudi nekatera 
PGD iz naše GZ. Delegacija je bila večkrat prisotna 
na raznih proslavah in srečanjih v Srbiji, prav tako 
so bili gasilci iz Srbije gostje na naših prireditvah. 
Organizirali smo jim tudi pomoč v gasilski opre-
mi in vozilih, ki smo jo darovali. Svečanost predaje 
opreme je bila 27. 9. 2019 v Kraljevu.
Dolgoletne vezi ima mariborsko gasilstvo z dežel-
nim gasilskim okrajem Marburg an der Lahn v 
Nemčiji. Prve stike z gasilci iz Marburga so navezali 
gasilci iz PGD Maribor - mesto že v letu 1969 in to 
s centralno gasilsko enoto mesta Marburg. Kasneje 
je sodelovanje preraslo tudi na nivo Gasilske zveze 
Maribor. Prvi obisk funkcionarjev v Marburgu je 
bil od 10. do 16. 8. 1970, kjer so navezali stike in 
se ustno dogovorili o sodelovanju.
Medsebojni obiski, izkušnje in izmenjava mnenj 
ter ogledi gasilskih društev so obrodili sadove. 
Posebno sta si za to prizadevala s strani gasilcev 
Marburga Gustav Schenider in Karlheinz Merle – 
oba požarna inšpektorja mesta Marburg. Nadalje 
tudi Lothar Schott – poveljnik osrednje gasilske 
enote mesta Marburg in Johan Kroboth – vodja 
gasilske deželne mladinske šole Hessen Marburg 
Cappel
Ob obisku naše delegacije v Marburgu leta 1985 je 
bila izražena želja gasilskega vodstva mesta Marburg, 
da bi podpisali listino o prijateljskem sodelovanju, 
o tem  je bil sprejet sklep, 12. 10. 1985.  Listino so 
v Marburgu podpisali 26. 4.1986 in 8. 10. 1989 v 
Mariboru v PGD Malečnik. V Marburgu sta listino 
podpisala za Marburg požarni inšpektor Karlheinz 
Merle in njegov namestnik Gerhard Meister.  Za 
Maribor  sta listino podpisala predsednik GZ Ferdo 
Golob in namestnik poveljnika Maks Lešnik. Ob 
podpisu listine v Mariboru so bili podpisniki isti, 
pridružil se je še poveljnik GZ Jože Fras.
V listini je zapisano, da gasilci obeh zvez razvijajo 
iskrene in prijateljske vezi, ki bodo obogatile in op-
lemenitile življenje in delo gasilcev. Razvijajo mi-
sel o miroljubnem sožitju in obojestranskem spo-
štovanju posebnosti drugega. Ustvarjajo ugodne 
možnosti za razvoj gasilske kulture in izmenjavo 
strokovnega znanja v gasilstvu. Podpis listine v Ma-

riboru je bil v času proslavitve 20-letnice sodelova-
nja med mestoma Maribor in Marburg. Prireditve 
in proslave so bile od 5. do 10. oktobra 1986.
Medsebojne izmenjave in srečanja delegacij se na-
daljujejo iz leta v leto. Gasilski mladinci so bili go-
stje v Marburgu od 7. do 15. julija 1990. Mladinci 
iz Marburga  so bili gostje GZ Maribor od 8. do 
11. 10.1992.
Na osnovi prostovoljnih odločitev in že podpisa-
ne listine o prijateljskem sodelovanju z dne, 8. 10. 
1986 GZ Maribor in gasilci mesta Marburg sprej-
mejo in podpišejo listino o 25-letnem korektnem 
in prijateljskem sodelovanju med mestoma, s kate-
ro gasilci obeh zvez izražajo željo in voljo, da nada-
ljujejo z razvijanjem prijateljskih vezi, ki bodo obo-
gatile in oplemenitile življenje in delo obeh zvez. 
Izgrajujejo sistem zaščite in reševanja ter spoštujejo 
posebnosti obeh mest. Listina je bila podpisana 
ob proslavi 25-letnega prijateljskega sodelovanja v 
Izobraževalnem centru v Pekrah, 13. 5. 1995. Za 
GZ Maribor sta listino podpisala predsednik Stane 
Matjašič in poveljnik Rudi Kranjc, za gasilce Mar-
burga  požarni inšpektor Karlheinz Merle in njegov 
namestnik Gerhard Meister.
Ob 35-letnici sodelovanja z gasilci Marburga je leta 
2006 delegacija obiskala Marburg. Ob obisku, 8. 
4. 2006, sta vodstvi obeh delegacij podpisali listi-
no o prijateljskem sodelovanju. Istega leta so člani 
predsedstva in poveljstva obiskali Novo Gorico. Ob 
tej priložnost sta predsednika in poveljnika obeh 
gasilskih zvez podpisala listino o pobratenju.
Naša zveza in mnoga gasilska društva imajo prija-
teljske vezi tudi z avstrijskimi prostovoljnimi ga-
silci. Najprej so bile trdne zveze z industrijskimi 
gasilskimi društvi v Avstriji – na Štajerskem in z 
mariborskimi industrijskimi gasilskimi društvi. 
Pobudo za te odnose je dal zelo dober prijatelj – 
namestnik komandanta gasilcev Štajerske Friedrich 
Franz iz Brucka ob Muri. Navezal je stike s Fran-
cem Ljubičem, takratnim poveljnikom IGD MTT 
Maribor, na gasilski olimpijadi leta 1966. Posebno 
sta utrdila vezi takratni okrajni poveljnik Cmureka 
Willi Brotmerkl in Milan Klemenčič, okrajni po-
veljnik Maribora. Stiki so se nadaljevali, a nazadnje 
omejili na gasilski okraj Lipnica. Za dobre stike so 
posebno skrbeli  vodilni gasilci – okrajni poveljnik 
Lipnice Franz Nösst, gasilski inšpektor Edmund 
Zelinka in gasilski poveljnik mesta Strass Rudolf 
Sinigoj. 
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14. PREJETA ODLIKOVANJA
 IN PRIZNANJA
Nikoli ne bo mogoče natančno razbrati koliko 
prostega časa in truda so zahtevala reševanja na po-
žariščih, ob poplavah, potresih in številnih drugih 
nesrečah ter pomoči občanom v raznih oblikah. 
Zbiranje sredstev za gradnjo in popravila gasilskih 
domov, nabavo orodja in opreme, prostovoljno 
delo pri gradnji in popravilu gasilskih domov, oro-
dišč, vzdrževanje orodja in opreme, pogosto v ob-
likah popolnih mehaničnih ali kleparskih generalk, 
prirejanje družbenih športnih in kulturnih prire-
ditev, organiziranje proslav in praznovanj, vodenje 
organizacije, vaje in tekmovanja – vse to je zahte-
valo veliko časa,  požrtvovalnosti, pripravljenosti in 
strokovnosti in tudi ljubezni do organizacije – vse 
seveda po načelu prostovoljnosti. Edino plačilo so 
nam bila priznanja družbe. Številna društva in po-
samezniki so bili zato prejemniki največjih držav-
nih odlikovanj, odlikovanj Gasilske zveze Slovenije 
in Jugoslavije, priznanj, diplom in raznih drugih 
pohval. K temu dodajamo še mnoga občinska in 
krajevna priznanja v obliki listin, plaket, značk in 
drugih uveljavljenih oblik družbenih priznanj. Žal 
prostor v tem zborniku ne dopušča, da bi imenovali 
številne posameznike in gasilska društva, nosilce in 
dobitnike neštetih odlikovanj in priznanj.
Kot višja oblika organiziranosti gasilcev mesta Ma-
ribora je bila Gasilska zveza mesta Maribora deležna 
številnih priznanj, od teh so tri najpomembnejša:

priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda
z dne, 27. 4. 1970 od Občinske konference SZDL 
Maribor

zlata značka Civilne zaščite
z dne, 20. 6. 1981 od Občinskega štaba CZ Maribor
in

listina mesta Maribor
z dne, 29. 4. 1985 od Skupščine mesta Maribora

prav slednja pomeni izjemno družbeno priznanje 
vsem gasilcem v okviru mesta in občin Maribora, 
saj je sprejeto od neposrednega okolja, kjer deluje-
mo in ga skupaj ustvarjamo.
Tudi v samostojni državi Sloveniji je Gasilska 
zveza Maribor prejela številna priznanja. Naj 
omenimo samo:

-  srebrni znak CZ v letu 1991
-  zlati znak CZ v letu 1992 
-  plaketo CZ v letu 1995
-  bronasti znak CZ v letu 2008
-  bronasti znak CZ RS v letu 2015
-  spominski znak zaščite in reševanja MO Maribor 

v letu 2015
- zlato plaketo CZ RS za 70 let delovanja v letu 

2019

Zahvala vsem, ki so snovali in omogočili izdajo 
tega zbornika

Zbornik je nastajal postopoma. Prvi del, od leta 
1945 do leta 1985, so opravili tovariši Adolf Jag-
rovič, Štefan Lukas, Tone Benedičič, Anton Robin-
ščak, Ferdo Golob, Ivan Kek in drugi. To je bilo 
zahtevno in odgovorno delo, saj je bilo potrebno 
zbrati in urediti veliko podatkov. To skupino je 
vodil Adolf Jagrovič, ki je kot aktivni udeleženec 
povojne graditve gasilske organizacije v Mariboru  
na osnovi svojih spominov in spominov gasilcev 
veteranov ter iz številnih dokumentov oblikoval 
vsebinsko zasnovo štiridesetletnega razvoja gasil-
stva na mariborskem območju.
Adolf Jagrovič, predsednik komisije za zgodovino 
gasilstva pri Gasilski zvezi Maribor, je izjemno za-
služen za avtentičnost podatkov o organizaciji ga-
silstva v Mariboru in za ohranitev pomembnega 
deleža zgodovine gasilstva v Sloveniji.

Pregled razvoja Gasilske zveze Maribor od leta 
2008 do leta 2019 so pripravili Denis Vihar, Dušan 
Mikl in David Kumer.
Zahvala vsem gasilcem, ki so pripomogli pri prip-
ravi tega zbornika. 
Posebna zahvala gasilske organizacije v Mariboru 
je namenjena vsem županom, kjer se prostovoljna 
društva združujejo v GZ Maribor : 

- župan MO Mariborg. Aleksander Saša Arsenovič
- župan Občine Duplek g. Mitja Horvat
- župan Občine Hoče-Slivnic g. Marko Soršak
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-  župan Občine Miklavž na Dravskem polju                         
 g. Egon Repnik   
-  župan Občine Rače-Fram g. Branko Ledinek

Vsi so s svojim razumevanjem in odgovornostjo 
doprinesli delež za uspešen razvoj in delo javne ga-
silske službe v svojih občinah.

Zahvala tudi vsem, ki so nas s predstavitvijo svo-
jih dejavnosti v tem zborniku finančno podprli in s 
tem omogočili izdajo kronološkega pregleda razvo-
ja gasilstva na območju Maribora od leta 1945 do 
leta 2019.

15. DNEVI GASILCEV
Leta 1990 smo prvič organizirali dan gasilcev GZ Maribor v sodelovanju s PGD Pekre ob njihovi 100 
letnici. Tradicijo nadaljujemo in letos smo organizirali 30. dan gasilcev GZ Maribor v PGD Brezje. 

1. leto 1990 PGD Pekre 100 let dan gasilcev

2. leto 1991 PGD Maribor - mesto 120 let dan gasilcev

3. leto 1992 PGD Radvanje 100 let dan gasilcev

4. leto 1993 PGD Pernica 60 let dan gasilcev

5. leto 1994 PGD Razvanje 90 let dan gasilcev

6. leto 1995 PGD Maribor - Pobrežje 90 let dan gasilcev

7. leto 1996 PGD Maribor - mesto 125 let dan gasilcev

8. leto 1997 PGD Starše 110 let dan gasilcev

9. leto 1998 PGD Hoče 110 let dan gasilcev

10. leto 1999 PGD Podova 90 let dan gasilcev

11. leto 2000 PGD Zlatoličje 50 let dan gasilcev

12. leto 2001 PGD Miklavž 73 let dan gasilcev

13. leto 2002 PGD Radvanje 110 let dan gasilcev

14. leto 2003 PGD Zrkovci 90 let dan gasilcev

15. leto 2004 PGD Razvanje 100 let dan gasilcev

16. leto 2005 PGD Hotinja vas 100 let dan gasilcev

17. leto 2006 PGD Rače 120 let dan gasilcev

18. leto 2007 PGD Dvorjane   82 let dan gasilcev

19. leto 2008 PGD Kamnica 120 let dan gasilcev

20. leto 2009 PGD Podova 100 let dan gasilcev

21. leto 2010 PGD Korena   80 let dan gasilcev

22. leto 2011 PGD Maribor - mesto 140 let dan gasilcev

23. leto 2012 PGD Bohova   80 let dan gasilcev

24. leto 2013 PGD Zrkovci 100 let dan gasilcev

25. leto 2014 PGD Razvanje 110 let dan gasilcev

26. leto 2015 PGD Maribor - Pobrežje 110 let dan gasilcev

 27. leto 2016 PGD Fram 130 let dan gasilcev

28. leto 2017 PGD Dogoše 90 let dan gasilcev

29. leto 2018 PGD Hoče 130 let dan gasilcev

 30. leto 2019 PGD Brezje   90 let dan gasilcev

Dosedanji organizatorji:
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Spoštovane prostovoljne gasilke, 
spoštovani in gasilci Maribora

Maribor ima strokovno visoko 
usposobljeno in odlično priprav-
ljeno gasilsko službo. Močno bri-
gado predanih poklicnih gasilcev 

in še številčnejšo ekipo srčnih prostovoljcev. Skupaj 
ste zaslužni, da prebivalci Maribora in okoliških 
občin živimo in spimo mirno.
Prispevek vašega dela je priznan in izjemno cenjen. 
Tega, da se brez pomislekov zapodite v gorečo hišo, 
rešujete ljudi iz zvite pločevine ali greste v mrzlo 
reko po utopljenca – da vsak dan zastavljate svoja 
življenja – seveda ni mogoče finančno ovrednotiti. 
Prava vrednost vašega dela je v hvaležnosti ljudi, 
družin, ki ste jim pomagali v situacijah, ko so bila 
ogrožena njihova življenja in premoženje. Za vas 
osebno je seveda nagrada zavedanje, da delate veli-
ke stvari za soljudi in za okolje, kjer živite.
Za vsakega župana mora biti varnost njegovih ob-
čanov na prvem mestu. Gasilci ste eden od stebrov 

16.	PREDSTAVITEV	OBČIN
te varnosti, nepogrešljivi za nemoteno delovanje 
sistema zaščite in reševanja. Zato si v Mestni občini 
Maribor prizadevamo, da vam pomagamo, kolikor 
le lahko. Zagotoviti vam želimo uspešne pogoje za 
strokovno in tudi za vas varno delo.
To leto prostovoljni gasilci širšega mariborskega 
območja praznujete častitljivi jubilej; kar 70 let že 
delujete organizirani v okviru Gasilske zveze Mari-
bor. S svojim predanim delom in s hitrim, zaneslji-
vim odzivanjem na stiske ljudi zagotavljate, da vas 
državljani dojemamo kot eno od tistih poklicnih 
skupin, ki jim najbolj in skoraj brezpogojno zau-
pamo.
V imenu občank in občanov ter v svojem imenu se 
vam iskreno zahvaljujem za požrtvovalno delo, za 
vaš pogum in vztrajnost; za vse dobro, kar ste in kar 
še boste  naredili za naše mesto in regijo.
Ob visokem jubileju vam iskreno čestitam! 

Župan Mestne občine Maribor,
Aleksander Saša Arsenovič

Občina Rače – Fram v sodelo-
vanju z Gasilsko zvezo Maribor

Občina Rače – Fram je od svo-
je ustanovitve l. 1995  stalen in 
stabilen partner Gasilske zveze 
Maribor preko članic zveze Pro-

stovoljnih gasilskih društev Rače, Podova, Sp. in 
Zg. Gorica ter Fram. Občina Rače - Fram s svojimi 
nekaj več kot 7.000 prebivalci in  51 km2 površine 
spada med srednje velike slovenske občine. Zaje-
ma dve popolnoma različni območji - na vzhodu se 
občina naslanja na ravnico Dravskega polja, kjer si 
požarne rajone delijo PGD Rače kot osrednja enota 
in PGD Podova ter PGD Sp. in Zg. Gorica, med-
tem ko v zahodnem delu pretežno kmečke doma-
čije uporno kljubujejo industriji in krasijo zelene 
gozdove framskega Pohorja, kjer težak in zahteven 
požarni rajon obvladuje edino gasilsko društvo v 
KS Fram, PGD Fram. 
Nižinski del občine z občinskim središčem Rače je 
že v preteklosti zaznamoval zametek razvoja indu-

strije, ki ga je predstavljala tedanja tovarna špirita, ki 
se je kasneje preoblikovala v tovarno TKI PINUS, 
danes je del ameriške multinacionalke ALBAUGH. 
Z nekdanjim Pinusom so gasilci v preteklosti ime-
li kar nekaj dela, novi lastnik se zdaj popolnoma 
identificira z maksimalnimi protipožarnimi ukrepi.  
Staro jedro naselja Rače in ostala nižinska naselja 
(Podova, Brezula ter Zgornja in Spodnja Gorica) 
sicer še kažejo odsev nekdanje močne kmečke sile 
rodovitnega Dravskega polja, vendar s porastom 
prebivalstva in spremenjenim načinom življenja, 
vse bolj izgubljajo svoj prvotni pomen.
Tako kot je nižinskemu delu dala pečat industrija 
špirita, so Fram in obronke Pohorja v preteklosti 
zaznamovale stiskalnice olja, vodni mlini, žage in 
lesna industrija. Razen treh oljarn in zasebnega 
mlina, danes ostalih, nekdaj zelo pomembnih de-
javnosti, skorajda ne zasledimo več. Na Pohorju je 
sicer še več zasebnih, manjših žag, lesarske delavni-
ce  so se ohranile v zelo majhnem številu. 
Kmečki značaj višinskega področja v zadnjem času 
vse bolj spremlja turistični razcvet. Ponudbi vasice 
Planica, ki oddaljena od vrveža ponuja pristno do-
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mačnost, lepoto kraja in tipičnost pohorskih kuli-
naričnih dobrot, se z uvedbo vinsko turistične ceste 
pridružujejo tudi ostala območja framskega Pohor-
ja (Kopivnik, Ranče, Morje, Loka pri Framu). 
Poseben pečat daje videzu občine ohranjena in po 
območju celotne lokalne skupnosti enakomerno 
razporejena kulturna dediščina - med številnimi 
naravnimi in kulturnimi izročili naših prednikov 
naj izpostavimo nekdaj mogočen otoški in vodni 
grad Rače iz druge polovice 16. stoletja, znan po 
svoji baročni, gotski in renesančni arhitekturi, ki se 
z vidika požarne ogroženosti lahko hitro spremeni 

v današnji Notre Dame. Že na začetku predstavitve 
sem omenil, da so gasilci iz račko framske občine 
dolgoletni člani in podporniki Gasilske zveze Ma-
ribor, kar nam je v čast in ponos. Ob zavidljivem 
jubileju  zveze, ki je med drugim v vsej svoji dobi 
delovanja dala slovenskemu gasilstvu kar nekaj pre-
poznavnih imen, ki  so si  s svojim žrtvovanjem za 
gasilstvo prislužili najvišja gasilska in državna pri-
znanja, želim vse dobro z željo,  da ostane na tem 
spoštovanja vrednem nivoju. 

Branko Ledinek,
 župan

PREDSTAVITEV OBČINE 
DUPLEK

Župani smo tisti, ki nosimo 
odgovornost za požarno var-
nost občin; ta  gotovo ne bi bila 
na takšni ravni, če ne bi imeli 

prostovoljnih gasilcev z znanjem, opremo in odlič-
no organizacijo, kot jo imamo pri nas. Tako je tudi 
v Občini Duplek, občini, ki je bila ustanovljena 4. 
10. 1994 z Zakonom o ustanovitvi občin in dolo-
čitvi njihovih območij. Z delovanjem in izvajanjem 
nalog je pričela leta 1995. Občina Duplek leži na 
severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se 
gričevnato območje spušča k ravninskemu delu ob-
režja reke Drave. Površina območja celotne občine 
znaša cca. 3.980 hektarjev. Obsega 10 statističnih 
naselij: Ciglence, Dvorjane, Jablance, Spodnja Ko-
rena, Zgornja Korena, Spodnji Duplek, Zgornji 
Duplek, Zimica in Žikarce. 
Za požarno varnost v naši občini skrbita dve pro-
stovoljni gasilski društvi: Dvorjane, osrednja enota 
3.kategorije in Korena, društvo 2. kategorije. Kot 
župan sem zelo vesel, da društvi odlično sodelujeta 
in se medsebojno dopolnjujeta ter sta kos vsem, še 
tako zahtevnim intervencijam, seveda v sodelova-
nju z Javnim zavodom Gasilske brigade Maribor. 
Vsako leto skupaj z občinskim svetom poskrbimo, 
da so v proračunu zagotovljena sredstva za nemote-
no delovanje sistema zaščite in reševanja in se najde 
še kak dodaten evro za nabavo nove sodobne gasil-
ske opreme. Kljub omenjenemu odličnemu posre-
dovanju domačih gasilcev se zgodijo tudi neljubi 
dogodki, ki zahtevajo posredovanje večjega števila 

gasilcev. V občini, kjer del leži na poplavnem ob-
močju, smo to sodelovanje med društvi še posebej 
potrebovali ob katastrofalnih poplavah leta 2012.  
Gasilska zveza Maribor je tista, ki društva povezuje 
in jim nudi potrebno podporo. To svoje poslanstvo 
opravlja GZ MB zelo vzorno in tudi sodelovanje 
med občino in zvezo je, seveda ob pomoči gasil-
skega poveljstva občine s poveljnikom tov. Boja-
non Turčinom na čelu, na  visokem nivoju. Ob tej 
priložnosti, praznovanju 70. obletnice obstoja GZ 
MB, se  zahvaljujem za vso dosedanje dobro so-
delovanje, ki si ga seveda želim še naprej in hkrati 
zvezi, vsem njenim organom in nenazadnje vsem 
članom gasilske organizacije iskreno čestitam.

Mitja Horvat, 
župan Občine Duplek
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PREDSTAVITEV OBČINE 
HOČE-SLIVNICA

Leta 1948 je bil začetek delovanja 
Mestne gasilske zveze Maribor in 
Okrajne gasilske zveze Maribor 
okolica, ki sta temelj današnje 

gasilske organizacije v Mariboru in okolici. Usta-
novno leto je bilo leto polno zanosa in želje po tem, 
da se nesebično priskoči na pomoč, ko smo ljudje v 
največjih stiskah, ko nam narava pokaže zobe in še 
bi lahko našteval. Neprecenljivo. 
Ob tako visokem jubileju smo lahko vsi ponosni, 
da je Gasilska zveza Maribor, ki se je skozi časovna 
obdobja pravno preoblikovala in rasla, pa vendar 
ohranila prvinski namen in negovala humanitar-
nost. Danes lahko vidimo, da je Gasilska zveza Ma-
ribor na takem nivoju, ki bi ga lahko posnemale 
druge organizacije in posamezniki. Odlikuje jo so-
delovalnost, povezovalnost, humanitarnost, nese-
bičnost in vsekakor dobra volja in ogromno število 
ur prostovoljnega dela. 
Gasilci, ki jih Gasilska zveza Maribor povezuje, ste 
izrednega pomena za okolico in za vsakega posa-

meznika. Nesebično nudite pomoč in prispevate k 
razvoju kraja, zato je pomembno, da imate na voljo 
primerno opremo za zaščito in reševanje premičnin, 
nepremičnin in kar je najpomembnejše, človeških 
življenj. Ključno je, da ste dobro opremljeni in pri 
delu hitri in učinkoviti. Pohvalno, da se gasilski 
organiziranosti v Mariboru in okolici pridružujejo 
novi člani in članice, ki bodo dobro začeto in op-
ravljeno delo nadaljevali in negovali še v prihodnje.
Slovenski pregovor pravi: »Nesreča nikoli ne poči-
va.« Pomembno je, da imamo v bližini usposoblje-
ne prostovoljne gasilce, ki nam lahko takoj prisko-
čijo na pomoč. V naši občini smo ponosni na svoja 
zgledna gasilska društva. Ponosni smo, da smo del 
velike in zgodovinsko podprte zgodbe gasilskega 
organiziranja v Mariboru in okolici in vem, da se 
bosta delovanje in gasilska organiziranost še nada-
ljevali in rasli. Skupaj ju ohranjajmo in nadaljujmo.  
Vsem gasilcem še enkrat hvala za trud in delo, ki ga 
opravljate ter iskrene čestitke ob visoki obletnici. 
Zaključujem  z vašim pozdravom: Na pomoč!

Župan Očine Hoče-Slivnica,
dr. Marko Soršak

PREDSTAVITEV OBČINE 
MIKLAVŽ

Slovenci smo narod z veliko mero 
požrtvovalnosti, solidarnosti in 
sodelovanja. Te vrednote potrju-
jemo ob različnih priložnostih, 

predvsem ob naravnih in drugih nesrečah ter ob 
težavah sočloveka.
Marsikdo izmed nas ali naših bližnjih je že kdaj do-
živel neljube posledice manjših ali večjih požarov, 
izlivov vode, poplav v kletnih prostorih, garažah, 
ali celo večje tragedije, kot so naravne ali druge nes-
reče.
In na koga takrat naslovimo naš klic v sili? Kdo 
nam požrtvovalno, nesebično priskoči na pomoč in 
nam pomaga reševati življenja in naše premoženje?
Če bi vprašali naše najmlajše, bi bil odgovor, da  ga-
silec Samo … Šalo na stran …
Obstajajo službe, ki nam nudijo ugled in slavo, so 
službe, kjer se služi denar in so službe s poslanstvom. 

Biti gasilec je poslanstvo, ki prihaja iz srca. 
Zagnanost, vztrajnost, pogum, odločnost, požrtvo-
valnost, vse to je poslanstvo gasilcev. To ni služba, 
je zaveza dati življenje za življenje drugega, zaveza 
premagati lastne strahove v boju za pomoč popol-
nim tujcem, v boju za življenje sočloveka. Gasilci 
ste ljudje, ki ste za nas dobesedno pripravljeni dati 
roko v ogenj. In ne samo roke … Kako pomembni 
ste, se marsikdo zave šele takrat, ko jih potrebuje.
Vsako mesto, skoraj vsak kraj ima svoje gasilsko 
društvo, čigar uspešnost delovanja se razlikuje od 
kraja do kraja. Na bogato tradicijo gasilstva smo v 
naši državi lahko zelo ponosni. 
Ponosno lahko izpostavim tudi PGD Miklavž na 
Dravskem polju, ki v našem lokalnem okolju že 
več kot 90 let druži gasilce in gasilke iz vseh štirih 
krajev občine, od najmlajših do najstarejših gene-
racij. V sodelovanju z občino so postali eno izmed 
prostovoljnih gasilskih društev v širši okolici, ki 
ima najbolj sodobno in kvalitetno opremo ter vi-
soko usposobljen kader. Veseli smo, da uspevajo 
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k plemenitemu delu pritegniti že naše najmlajše, 
jim vsaj vzbuditi zavest, kako pomembno delo v 
družbi opravljajo gasilci. Naša občina lahko na 
podlagi več kot dvajsetletnih izkušenj sodelovanja s 
PGD Miklavž na področju pomoči ob naravnih in 
drugih nesrečah ter civilne zaščite, to ocenjuje kot 
zgledno. In vsem je skupen en cilj- POMAGATI V 
NESREČI.
Za svoje delo ne pričakujejo plačila, največje plačilo 
za njihov trud je moralna potrditev, da s svojimi 
požrtvovalnimi, pogumnimi koraki izpolnjujejo 
poslanstvo za katerega so se odločili popolnoma 

prostovoljno.  HVALA VAM z velikimi črkami, 
hvala za vse, kar počnete za višjo stopnjo varnosti 
vseh nas.
Gasilski zvezi Maribor iskrene čestitke ob visokem 
70-letnem jubileju Vašega častnega dela, ob dobi, 
na katero se lahko ozremo s spoštovanjem in po-
nosom. In še veliko uspešnih akcij ob reševanju 
življenj.

Župan Očine Miklavž na Dravskem polju,
       Egon Repnik
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17. VODSTVO GZ MARIBOR DANES

Upravni odbor GZ Maribor – prva vrsta od leve: Marjan Dobaja, Samo Robič, Slavko Kramberger, Peter Šipek in Aleš Ciringer. 
Druga vrsta od leve: Darinka Kodrič, David Kumer, Dušan Mikl, Denis Vihar in Stanko Drevenšek

Poveljstvo GZ Maribor – prva vrsta od leve: Sebastijan Soršak, Boštjan Frangež, Tomo Glavica, Samo Robič, Aleš Ciringer, 
Bojan Turčin in Silvo Mikl. Druga vrsta od leve: Matjaž Šipek, Beno Donko, Boris Horvat, Tadej Pišek, Gregor Mandl,  

Robert Širec, Mitja Kelbič in Anton Klemenčič
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Vodstvo Gasilske zveze Maribor leta 2019

Nadzorni odbor GZ Maribor: od leve: Vinko Bezjak, Anton Blažič, Jure Šac in Miran Mlakar
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18. DONATORJI – REKLAME 
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A-MB D.O.O.
JADRANSKA CESTA 25

2000 MARIBOR
Tel.: 02/333 55 10

info@a-mb.si
 

A-MB D.O.O.
PE CELJE

MARIBORSKA CESTA 166
3000 CELJE

Tel.: 03/426 12 15
amb.celje@a-mb.si

A-MB d.o.o. je pooblaščeni serviser za gospodarska vozila 
MAN in Mercedes-Benz, med glavne dejavnosti pa sodijo 
še prodaja nadomestnih delov, avtopralnica, vulkanizerstvo, 
strojne storitve, kleparsko-ličarske storitve, tehnični 
pregledi, kontrola tahografov, registracije vozil, sklepanje 
avtomobilskih zavarovanj ipd.

Podjetje je bilo do nacionalizacije po drugi svetovni 
vojni majhna privatna servisna delavnica za motorna 
vozila nemške tovarne Opel. Leto 1948, ko se je 
podjetje osamosvojilo, štejemo za leto ustanovitve 
podjetja.

Pod imenom Avtoobnova je podjetje v naslednjih letih 
zaradi razmaha avtomobilskega prometa doživelo 
razcvet. Od 70-ih pa vse do 90-ih let prejšnjega stoletja 
je bilo podjetje tesno povezano s podjetjem TAM in je 
sodilo med najsodobnejše in največje servise za vozila 
znamke TAM. Prav tako je bilo podjetje že v 80-ih in 
90-ih letih pooblaščeni servis za vozila znamke IVECO 
in Mercedes-Benz.

Zaupanje takrat uglednega podjetja TAM in dveh 
velikih svetovnih proizvajalcev gospodarskih vozil je 
dokaz za visok nivo znanja in izkušenj zaposlenih v 
podjetju. To tradicijo prenašanja znanja in izkušenj na 
mlade nadaljujemo še danes.

Leta 1999 se je pričela obnova glavne servisne 
delavnice, s katero je podjetje pridobilo več kot 
4.500 m2 najsodobnejših prodajno-servisnih površin 
in kmalu zatem status pooblaščenega serviserja za 
gospodarska vozila MAN in Mercedes-Benz.

Konec leta 2001 se je podjetje preimenovalo v A-MB.

Od januarja 2005 lahko kupci pri nas opravijo tehnični 
pregled vozila, ter podaljšajo veljavnost registracije in 
sklenejo obvezno ali kasko zavarovanje za svoje vozilo itd.

Ekologija je pomemben dejavnik našega poslovanja, 
zato imamo sodobno urejen sistem ravnanja z odpadki. 
Naravnanost k okolju smo potrdili tudi s postavitvijo 
sončne elektrarne, ki je prve kilovate električne 
energije proizvedla oktobra leta 2010, leto kasneje 
pa smo v uporabo predali novo, dodatno, testno stezo 
za osebna vozila in uvedli nov program za kontrolo 
tahografov za tovorna vozila.

Maja 2014 smo v najetih prostorih odprli poslovno 
enoto v Celju in konec istega leta smo tudi v Celju 
postali pooblaščeni serviser za gospodarska vozila 
MAN, kjer pa servisiramo tudi ostala gospodarska 
vozila (Mercedes-Benz, IVECO).

Še letos pa načrtujemo odprtje lastnega, obnovljenega 
in novega servisnega centra za gospodarska vozila.

Danes smo uspešno in sodobno podjetje, z uvedenim 
sistemom vodenja kakovosti, skladnim s standardom 
SIST EN ISO 9001:2015 in SIST EN ISO 17020.

Zavedamo se pomembnosti zaposlenih, njihovega 
znanja in izkušenj, ter pomembnosti nenehnega 
strokovnega usposabljanja. Za visoko raven kvalitete 
storitev pa je seveda potrebna tudi ustrezna oprema, 
računalniški testerji in katalogi nadomestnih delov, ter 
specialna orodja in ustrezna organiziranost.

V prihodnje si bomo prizadevali postati še boljši in 
še uspešnejši, za zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, 
lastnikov podjetja in širšega okolja.
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IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ 
 

  www.imp-energetika.si                                                                                  
 
 

 
 

Ukvarjamo se z izvedbo strojnih instalacij, s strojnim nadzorom in z projektiranjem strojnih 
instalacij. Predvsem pa se posvečamo montaži vseh vrst strojnih instalacij v industriji,  v 
nizkoenergijskih in pasivnih hišah ter v poslovnih objektih. Za vas izvedemo: 
-OGREVANJE (toplotne črpalke, biomasa – polena, peleti, plin, sončni kolektorji, talno, 
stropno, stensko ogrevanje,…) 
-VODOVOD (notranji, zunanji) in KANALIZACIJA (meteorna, fekalna) 
-PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA (klimatske naprave, rekuperacije,…) 
-KOTLOVNICE, TOPLOTNE POSTAJE, HLADILNE STROJNICE, ČRPALIŠČA (vodna) 
-VROČEVODI (jekleni cevovodi, PEX cevovodi,…) 
-PAROVODI, PLINOVODI (jekleni, PE), POŽARNA ZAŠČITA (sprinkler, vodne zavese, hidranti) 
-TOPLOTNE IZOLACIJE (aluminij, kavčuk,…), HLAJENJE (split sistemi, hladilni agregati,…) 
-STROJNI NADZOR, PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ, SERVIS IN VZDRŽEVANJE                                                                   

    STROJNIH  INSTALACIJ  
 
 Za Vaš objekt poskrbi kakovostna ekipa desetih monterjev strojnih instalacij! 
 
 IMP ENERGETIKA, celovite energetske rešitve, d.o.o. 
 Zagrebška c.20, 2000 Maribor 

 T: 02 620 08 26; 041 647 967 
 F: 02 620 08 28 
 E: info@imp-energetika.si 

 
 
 

IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ 
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Bližina
  lepih trenutkov 

Europark je največje in najsodobnejše nakupovalno središče v severovzhodni 

Sloveniji. V Europarku najdete priznane znamke z vsega sveta, ugodne 

ponudbe z zanimivimi akcijami in ugodnostmi, frizerska salona, potovalni 

agenciji in avtopralnico. Z darilnimi boni Desetak si lahko uresničite vse želje. 

Uživate lahko tudi v številnih barih in restavracijah, v pestrem programu 

dogajanja ter v otroškem parku Čarobni svet. Sodobna parkirna hiša ponuja 

2600 brezplačnih parkirnih mest.

POSLOVALNI ČAS:
PONEDELJEK– PETEK: OD 9. DO 21. URE
SOBOTA: OD 8. DO 21. URE
NEDELJA: OD 9. DO 15. URE

DOBRODOŠLI V 

EUROPARKU

w w w . e u r o p a r k . s i
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Krojaštvo Rožman – 
Branko Rožman s.p.

Erjavčeva ulica 5, 8250 Brežice

t 07 49 66 780
f 07 49 66 781
m 041 436 417

e info@krojastvo-rozman.si

Svečane uniforme in 
delovne obleke za gasilke 

in gasilce izdelujemo
po meri.

NOVA 
DELOVNA 
OBLEKA

www.krojastvo-rozman.si

Zaključna gradbena dela 

Ivan Koren s. p. 

Za gozdom 36, Maribor,
041 875 740
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ŽIVILA TEHNIKA TEKSTIL

PRIDRUŽITE SE NAM!
Zaposlimo več prodajalcev, prodajnih svetovalcev ter skladiščnikov tehnike in gradbenih materialov.

Če vas zanima delo v mladem, dinamičnem, hitrorastočem kolektivu, odajte vlogo 
na email naslov: kadri@trgovinejager.com. 

Več informacij o prostih delovnih mestih najdete na naši spletni strani www.trgovinejager.com.

Jagros d.o.o., Prvomajska 29, 3250 Rogaška Slatina

30

TAO d.o.o.
Avto Obrovnik
Meljska c. 78
2000 Maribor

AVTOSTEKLA
AVTODELI
AVTOLIČARSTVO
AVTOKLEPARSTVO

Tel.: 02/228 38 10
Fax. 027228 38 19
Email: info@tao.si

www.tao.si

POPRAVILO
KARAMBOLOV
IN BARVANJE

GASILSKIH VOZIL

TAO d.o.o.
Avto Obrovnik
Meljska c. 78
2000 Maribor

AVTOSTEKLA
AVTODELI
AVTOLIČARSTVO
AVTOKLEPARSTVO

Tel.: 02/228 38 10
Fax. 027228 38 19
Email: info@tao.si

www.tao.si

POPRAVILO
KARAMBOLOV
IN BARVANJE

GASILSKIH VOZIL
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CELOSTNI PROGRAM VZDRŽEVANJA
GASILSKE ZAŠČITNE OPREME

•  DEKONTAMINACIJA
•  DEZINFEKCIJA
•  PRANJE
•  PREGLEDOVANJE
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www.gastro-ptuj.si

 T: 02 787 59 90

 F: 02 787 59 99

WEBO, d.o.o.
Dragomelj 84
1230 Domžale
info@webo.si
01 560 30 12

EURO GV, d.o.o.
Mala Bukovica 1

6250 Ilirska Bistrica
info@eurogv.si

05 711 82 40

WEBO Maribor d.o.o.
Ulica heroja Jevtiča 11
2000 Maribor
office-mb@webo.si
02 234 32 40

VEČ INFORMACIJ NA
www.webo.si

www.eurogv.si

Izdelava gasilskih nadgradenj,
prodaja gasilske, zaščitne  in reševalne opreme.

 Servis nadgradenj          Servis črpalk           Servis agregatov
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2019
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Karmen Obrul s.p., 
šoferske storitve
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Ustanovitev plinarne v Mariboru sega  
v leto 1869, ko je bila podpisana pogodba 
za ureditev mestne razsvetljave s 120-imi 
plinskim uličnimi svetilkami, ki so jih 
prižigali mestni prižigalci luči le takrat, ko 
luna ni sijala.

Krovstvo, 
zaključna gradbena dela 

in catering, 
Elvis Vajs s. p., 
2000 Maribor,  
041 324 995
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BAR LOVEC
LOVEC – D, Blaž Roth s. p. 

Tiha ulica 15, Maribor
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Izdal: GASILSKA ZVEZA MARIBOR
Uredniški odbor: Dušan Mikl, Denis Vihar, David Kumer

Fotografija: Arhiv Gasilske zveze Maribor 
Lektoriranje: Tatjana Praprotnik Žaucer, prof.

Oblikovanje: Grafična forma Hutter
Tisk: FLORJANČIČ TISK d. o. o.

Naklada: 300 kom
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