GASIMO ŽE 90 LET
Prostovoljno gasilsko društvo

ZAVRSTNIK
1925 – 2015
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SPOŠTOVANA BRALKA, SPOŠTOVANI BRALEC
Dobrodošla v Zavrstniku.
Brošura, ki je pred teboj, zaobjema zgodovino delovanja
prostovoljnega gasilskega društva Zavrstnik v 90-ih letih njegovega
obstoja.
Štelo se je leto 1925, ko se je v vasi Zavrstnik zbrala potrebna
energija za vzpostavitev delovanja gasilstva.
Rad bi te povabil, da obiščeš lepo vas Zavrstnik in spoznaš trud
gasilcev na področju požarne varnosti v naši vasi. Upam, da boš
užival/uživala ob spoznavanju bogatega izročila gasilstva v
zavrstniški dolini in si boš vzel/vzela čas, da nas spoznaš in se z
nami poveseliš ob našem praznovanju 90-letnice obstoja PGD
ZAVRSTNIK!
Predsednik: Bogomir BUČAR
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GASILCI IN TOVARIŠTVO
Videl sem, da se fantje trudijo, videl sem močno voljo in
pripravljenost. Videl sem tovarištvo in energijo.
Ta ali podoben stavek sem srečal nekoč na spletu in sem ga uporabil
za začetek te brošure ob 90-letnici Prostovoljnega gasilskega
društva Zavrstnik. Zakaj o tovarištvu? Zato, ker ljudje zmotno
mešamo oziroma raje ne uporabljamo besede tovariš, ker se bojimo
svoje zgodovine in v besedi tovariš vidimo nekaj slabega.
Naziv tovariš pa ni politična dikcija ali slab pomen iz zgodovine,
pač pa ta beseda opredeljuje zavest povezanosti s tovariši in
pripravljenost pomagati jim!
To pa je tisto pomembno, gasilec ne sme sam vstopiti v goreč
objekt, napol zasuto jamo ali kaj podobnega, vstopa s tovarišem
gasilcem in če ne drugače, sta povezana z vrvjo in z zunanjim
svetom, kjer ju čaka njun tovariš, da jima pomaga, če bo šlo kaj
narobe!
Soigralcem moramo zaupati. Vedno. Drugače je po nas!
Tako je v ekipi in gasilska enota, ki gasi, pomaga, rešuje, si
mora medsebojno zaupati in pomagati. Zato so potrebne vaje,
tovariški duh med gasilci in tovarištvo podpornikov gasilcev –
vaščanov, krajanov.
Tovarištvo je pogoj za preživetje prostovoljnih društev in gasilcev
pri posredovanjih, pa tudi glavni vir dobre volje, ki nam pomaga, da
prostovoljno – brezplačno delamo in se trudimo za skupnost, javno
dobro!
Gasilsko tovarištvo je energija, ki daje človeku moč biti človek. To
ni tovarištvo namesto družine, ampak tovarištvo, ki družino okrepi.
Zapisal: Bogomir BUČAR
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IZ ZGODOVINE DRUŠTVA 1925 – 2005
KAR REČEŠ, ODPIHNE VETER, SAMO TO, KAR NAREDIŠ,
POŽENE KORENINE; Korenine gasilstva v vasi Zavrstnik segajo
v daljno leto 1925. Po ustnem izročilu, kajti zapisanega je malo, so
bili glavni ustanovitelji Franc Pogačnik, Anton Planinšek, Janez
Pečar, Franc Obermajer, Janez Petje in Angelca Planinšek. Že leta
1924 so se omenjeni pogovarjali o požarni varnosti v vasi in o
izgradnji gasilskega doma. Tako so leta 1925 začeli z organizacijo
prostovoljstva in z ozaveščanjem vaščanov.
Tako so v začetku leta 1925 ustanovili društvo in še istega leta
začeli z gradnjo gasilskega doma. Gasilski dom je bil dograjen leta
1927. Za uspešno gradnjo je bil najbolj zaslužen Franc Pogačnik, ki
je brezplačno prispeval zidno in strešno opeko.
Takoj po dograditvi doma so se začela zbirati sredstva za nakup
ročne prevozne črpalke, ki se jo je kupilo od PGD Šmartno. Cena
za črpalko je bila takratnih 12.500 dinarjev; 15. aprila 1927 se je že
zbralo 6.250 dinarjev, razliko pa poravnalo v juniju istega leta.
Leta 1935 se je gasilski dom blagoslovil. Blagoslovil ga je župnik
Anton Gornik, poveljnik društva je bil tov. Jan Juvan in botra –
kumica Angelca Planinšek, kasneje poročena Bučar.

Gasilska četa Zavrstnik je po
10-ih letih svojega delovanja
podarila to DIPLOMO svoji botri
– kumici in ustanovni članici
Planinšek Angeli, kasneje
poročeni Bučar.
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V času 2. svetovne vojne je bilo društvu prepovedano delovanje.
Društvo je utrpelo tudi gmotno škodo, uničen je bil dotedanji arhiv
društva. Po vojni je društvo ponovno zaživelo. Prva naloga je bila
obnova članstva ter začetek usposabljanja v gasilskem znanju.
Gasilstvo je raslo na ramenih vneme gasilcev in že leta 1953 so
kupili novo motorno brizgalno »ILO«.
Ob proslavi 30 letnice, leta 1955, je društvo štelo 36 članov.

Slika desno je nastala ob 10
letnici društva, ko se je tedanji
gasilski dom blagoslovilo

Slika desno je nastala pred
Glavačevo hišo ob 30 letnici
društva leta 1955. Slika
prikazuje parado domačih
gasilcev; na sliki desno je tudi
poveljnik zasavske gasilske
brigade tovariš Viktor Flisek.

Leta 1955 ob 30-letnici je
društvo razvilo tudi svoj prapor
in na skupinski sliki so poleg
domačih gasilcev tudi
predstavnik republiške gasilske
zveze tov. Bet, predstavnik
tedanje Šmarske občine g. Albin
Jašenšek in že zgoraj omenjeni
tov. Viktor Flisek

6

Slika starega gasilskega doma,
ki je nastala, ocenjujemo da ob
10 letnici društva, slikano iz
smeri žage Jan

Z rastjo vasi je raslo tudi gasilstvo. Zaradi potreb po opremi je zrasla
tudi potreba po večjem – novem gasilskem domu. Tako se je leta
1979 oblikovala in sprejela ideja, da se gasilski dom dogradi –
poveča. Dom v merah iz leta 1979 stoji še danes.
Ustanovljen je bil gradbeni odbor, ki so ga sestavljali: Nace
Nograšek (predsednik), Alojz Anžur (tajnik) in člani: Jože Osredkar,
Lojze Resnik, Ivan Slapničar in Milan Obolnar.
Gradnja se je začela 25.03.1980 in uspešno končala 01.02.1985.
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Otvoritev in proslava je bila 22.07.1985.

Na sliki zgoraj je gasilski dom ob svečani otvoritvi in
praznovanju 60-letnice društva
Tudi spodnji sliki na tej strani sta nastali ob praznovanju 60letnice – leta 1985
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Slika priprave na
slavnostno
parado leta 1985
ob praznovanju
60-letnice društva

Leto 1985 – slika
svečane parade
ob praznovanju
60-letnice društva

Z razširitvijo prostorov gasilskega doma se je seveda začela
uresničevati tudi želja po nakupu gasilskega vozila. Tako je bilo leta
1985 kupljeno gasilsko vozilo – kombi »IMV«.
Po slovenski osamosvojitvi se zagon društva ni ustavil. Leta 1992
smo kupili novo boljšo motorno brizgalno črpalko ZIGLER 1600 ki
jo imamo še danes.
Ob 70-letnici leta društva leta 1995 smo razvili in blagoslovili nov
prapor društva.
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Prostovoljno gasilsko
društvo Zavrstnik je ob
svoji 70-letnici leta 1995
razvilo in blagoslovilo nov
prapor društva. Potrebo po
novem praporu je prinesla
naša samostojna država
Slovenija in tako je društvo
uskladilo svoje barve z
barvami zveze.

Leta 1997 se je na pročelju
gasilskega doma upodobilo
sliko zavetnika gasilcev Sv.
Florjana
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Gasilsko društvo je s svojimi aktivnostmi rasti in posodabljanja
hitelo naprej. Tako smo leta 1999 kupili nov kombi. Kupili smo
vozilo Mercedes-benz Sprinter 314 4x4 s 140 konjskimi močmi.
Vozilo se je tipiziralo in ustrezno uredilo za potrebe gasilstva.
24.06.2000 smo vozilo prevzeli po prvotni predelavi in ga z željo,
da nam bo pomagal, tudi blagoslovili.
Vozilo se je nato tudi dodatno opremilo; spomladi leta 2002 smo v
avtomobil vgradili visokotlačno brizgalno črpalko. Tako je sedaj
naše vozilo v celoti opremljeno z oznako GVV-1.
Leta 2005 smo ob svoji 80letnici izdali brošuro.
Do tu predstavljeno je tudi
povzetek te brošure

Ob praznovanju 80-letnice se je
operativna desetina popeljala
tudi s staro brizgalno ki je
shranjena na Škratovem
kozolcu.

Mladinci PGD Zavrstnik leta
2005

Operativna skupina leta 2005
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PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo je altruistična aktivnost, ki jo posameznik opravlja z
namenom pripomoči k večji kakovosti življenja v skupnosti in je
ena izmed zgodovinsko najstarejših aktivnosti.
Prostovoljstvo je opredeljeno kot družbeno koristna brezplačna
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja drugih posameznikov in
družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne
družbe. Prostovoljec je posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo,
slednje pa je opredeljeno kot delo, ki ga posameznik po svoji
svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali
posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v
splošno korist.
Razlago prostovoljstva sem povzel predvsem zato, ker želim
poudariti, da smo bili v kritičnih dogodkih preteklih let prostovoljni
gasilci tisti, za katere je samoumevno, da prvi pomagamo.
Vse nečlane in neaktivne člane prostovoljnih gasilskih društev pa
želim s tem člankom predvsem spomniti, da prostovoljci – gasilci,
ki se trudimo in nekaj počnemo tudi kadar se ne dogajajo katastrofe,
to ne delamo za sebe.
Delamo zato, da se ohranja tradicija gasilskega prostovoljstva.
Sredstva, katera zberemo namenjamo posodabljanju gasilske
opreme, nakupu nove opreme za osebno varstvo operativnih
gasilcev, vzdrževanju prostorov gasilskega društva in izobraževanju,
ter predvsem tekmovanju in izobraževanju mladih gasilk in gasilcev.
Vas spoštovane bralke in bralci pa prosimo, da se ob obiskih naših
članov in prošnjah za sodelovanje in pomoč predvsem spomnite, da
to ne delamo zase. Za delo katerega opravljamo, pa če je to tudi
zbiranje prispevkov od vrat do vrat, nismo plačani.
Delo opravljamo prostovoljno in zato, da vam bomo lahko
pomagali, če bo to potrebno!
Zapisal: Bogomir BUČAR
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DOSEŽKI DELA DRUŠTVA 2005 – 2015
V zadnjih 10-ih letih smo v društvu poskrbeli, da smo postopoma in
v okviru naših finančnih zmožnosti dokončno opremili naše vozilo!

Naše gasilsko vozilo GVV-1 je danes ob praznovanju naše
90- letnice polno opremljeno z vso potrebno opremo, ki jo
njegova oznaka tudi opredeljuje

Na sliki zgoraj operativna
skupina našega
prostovoljnega gasilskega
društva v JULIJU 2015

Na sliki zgoraj ekipa
veteranov našega društva v
JULIJU 2015

V našem društvu skrbimo za rast operativnega duha med gasilci,
skrbimo za redne zdravstvene preglede operativnih gasilcev, njihovo
izobraževanje in druženje. Z enako mero se posvečamo veteranom
oziroma se veterani še vedno aktivno posvečajo društvu.
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KAKO PA SMO SKRBELI ZA DOM DRUŠTVA?
V zadnjem 10-letnem obdobju smo kar nekaj energije, predvsem pa
ogromno denarja vložili v ureditev prostorov društva;

V domu smo uredili centralno
ogrevanje in tako rešili
težave z neprimernim
okoljem za gasilsko vozilo in
organizacijo kakršnih koli
dogodkov v domu

Uredili smo ustrezno
garderobo za operativne
gasilce, ki omogoča hitro
reakcijo v primeru neljubega
dogodka
Zamenjali smo stara,
neustrezna okna in vrata z
novimi PVC okni in vrati in
tako dosegli energijsko
izboljšanje stanja našega
objekta.
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Uredili smo sanitarije, da so
primernejše in predvsem, da
jih je lažje očistiti.

Zamenjali smo dotrajano
streho, jo sodobno uredili, da
je energetsko ustrezna za
sodobne trende.

Stara garažna vrata smo
nadomestili z novimi,
samodejno pomičnimi in
energetsko učinkovitimi vrati

Kupili smo računalnik in
tiskalnik za potrebe društva,
v samem objektu doma pa
uredili odprto internetno
okolje za lažjo komunikacijo
in tudi zabavo mladih
gasilcev.
Vzpostavili smo tudi spletno
stran prostovoljnega
gasilskega društva Zavrstnik.

WiFi OMREŽJE
GESLO: pgdzavrstnik
NASLOV SPLETNE STRANI:
www.pgdzavrstnik.si
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AKTIVNOSTI NAŠEGA DRUŠTVA V ZADNJEM LETU

Leto 2015 smo začeli s
prenovo odra v dvorani
gasilskega doma in je tako
bolj svetlo in prijetnejše.

V preteklem letu 2014 smo
se odločili, da v oktobru
mesecu požarne varnosti,
organiziramo:
»DAN GASILCA«
Dan gasilca v mesecu
oktobru naj bi postal
tradicionalen!

V preteklem letu smo izvedli
tudi gasilsko vajo gašenja
gorečega objeta in tako
preizkusili našo
pripravljenost za ukrepanje.
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VODSTVO IN MLADI ČLANI NAŠEGA DRUŠTVA

Mladi gasilci našega društva
po kvizu gasilske zveze v
letu 2015

Mladi gasilci in mentorji
našega društva po
gasilskem tekmovanju v
orientaciji naše zveze 2015

Eno od večjih aktivnosti našega društva predstavlja delo z mladimi.
Z aktivnostmi in dobro voljo gradimo in sestavljamo ekipe mladih,
da se izobražujejo, tekmujejo in družijo.

Na sliki desno lahko vidite
večino predstavnikov
vodstva našega društva:
upravni odbor, nadzorni in
organizacijski odbor
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AKTIVNOSTI OB PRAZNOVANJU NAŠE 90-LETNICE
Ker je drog našega prapora gol in brez spominskih žebljičkov, smo se ob
letošnji obletnici 90-ih let obstoja društva v upravnem odboru odločili, da
članicam, članom, vaščankam, vaščanom in društvom iz naše zveze
ponudimo možnost donacije za spominski žebljiček.
Veseli smo velikega odziva in s ponosom v nadaljevanju predstavljamo
donatorje spominskih žebljičkov.
Gotovo pa tudi ne gre brez donacij ob organizaciji veselice; vse donatorje,
ki namenijo določeno vsoto ali več, predstavljamo v zadnji tabeli te
brošure.
ABECEDNI SEZNAM DONATOREV ZLATI ŽEBLJIČKI – PRAPOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DRUŽINA ANŽUR
BOŠTJAN BERGLEZ
TATJANA BOŽIČ
BUČARJEVI ZAVRSTNIK 48
JERNEJ IN MATEVŽ BURJA
VOJKO CEGLAR
BOŠTJAN DOBLEKAR
BLAŽ DOBLEKAR IN MAJA POGLAJEN
JUSTIN IN MAJDA DOBLEKAR
LOJZE DOBLEKAR
FRLANOVC
DRUŽINA GORŠE
JANEZ HAUPTMAN
JANKO HAUPTMAN
MIZARSTVO JAN
FRANCI JANČAR
JOŠT KOLAR
ZDENKO KOLAR
DRUŽINA KOLAR-MUZGA
DRUŽINA KRAŠEVEC
FRANCI KRAŠEVEC s.p.
JOŽE OSREDKAR
KLEMEN OSREDKAR
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

DRUŽINA
DRUŽINA
SILVO
SLAVKO IN BARBARA
TONE
VINKO
DRUŽINA
BOJAN IN TONKA
MARKO
MIRKO
VINKO
JANEZ
LOJZE
ALOJZIJA
FRANC IN SLAVKO
EDO
BRANE
GZ
PGD
PGD
PGD
PGD
PGD
PGD
PGD
PGD
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PERC
PLANINŠEK
PLANINŠEK
PLANINŠEK
PLANINŠEK
PLANINŠEK
POGLAJEN
POSEGA
SLAPNIČAR
SLAPNIČAR
SLAPNIČAR
STRAH
STRAH
ŠUŠTAR
TOMAŽIČ
URBANČIČ
VOLK
ŠMARTNO PRI LITIJI
JABLANICA
JAVORJE
KOSTREVNICA
LIBERGA
PRIMSKOVO
ŠMARTNO PRI LITIJI
ŠTANGARSKE POLJANE
VINTARJEVEC

ABECEDNI SEZNAM DONATOREV SREBRNI ŽEBLJIČKI – PRAPOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BOGDAN AHAC
SAMO ANDREJČIČ
MITJA ANŽUR
B-BOR
ROBERT BERČON
GABRIEL BERGLEZ
DRUŽINA BIČANIČ
JOŽE BRČAN
DANICA BRUNČEK-KIRN
FRANCI BUČAR
KATJA IN CIRIL BUČAR
DRUŽINA BURJA
ANTON CIZERLE
MARJAN IN MARTA DOBLEKAR
FRANC DREMELJ
DRUŽINA DROBEŽ
MANCA DŽURIČ
BENJAMIN FLISEK
ANTON IN MARIJA GORŠE
DRUŽINA GROZNIK
MARJAN HAUPTMAN
ZVONE HAUPTMAN
DUŠAN HRIBAR
DRUŽINA ILAR
DRUŽINA ILOVAR
DRUŽINA KAPLJA LINDIČ
DRUŽINA KOLAR
SREČKO KOLAR
DRUŽINA KOMAT
DRUŽINA KOS-ERJAVEC
MARKO KRAGELJ
ANJA KRALJ
MATEJ KRIŠTOF-ZORC
NEJC KRIŠTOF-ZORC
DRUŽINA MAHKOVEC
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

DRUŽINA
ALENKA
DRAGICA
DRUŽINA
MARTA
DRUŽINA
NACE
ALEŠ
STANE
JURE
R-M
DRUŽINA
JOŽE IN FANI
LOJZE
DRUŽINA
SARA
SAŠA
DRUŽINA
DRUŽINA
DRUŽINA
DRUŽINA
DRUŽINA
JOŽE
BRANKO
BRIGITA
MATEJA
DRUŽINA
PETER
DRUŽINA
DRUŽINA
DRUŽINA
SIMON
SONJA
MOJCA
DRUŽINA
CIRIL
DRUŽINA
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MAHKOVIC
MAJCEN
MAJCEN
MAROLT
MATOZ
MERČON
NOGRAŠEK
OKORN
PERC
PETJE
PETJE
PIŽMOHT
PLANINŠEK
PODLOGAR
PODRENK
POSEGA
POSEGA
PUŠNIK
RESNIK
ROJS
ROVŠEK
ROVŠEK
ROZINA
STRAH
STRAH
STRAH
ŠKULJ
ŠUŠTAR
ŠUŠTARŠIČ
ŠUTAR
TURŠIČ
URBANČIČ
URBANČIČ
VERBAJS
VERBE
VOZELJ
ŽONTAR

ABECEDNI SEZNAM DONATOREV OB ORGANIZACIJI PRIREDITVE VESELICE V
ZAVRSTNIKU 08.08.2015 (donacija 50,00 EUR ali več do vključno 15.07.2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AGROGRADNJA d.o.o.
Bučar in drugi d.n.o.; PVC OKNA IN VRATA, 041/770-298
BAJTICA računalniške storitve, Anže Šuštaršič s.p.
AVTOLIČARSTVO PRIMOŽ DOBRAVEC
BERGLEZ BOŠTJAN, Zavrstnik
BRUŠENJE MARJAN ŠULIGOJ s.p., Litija
CARLES, Velika Kostrevnica
CJ-GEODETSKI BIRO, CESTNIK JOŽE s.p., Trbovlje
ČEBELARSTVO DREMELJ JANI, Dragovšek
DIMNIKARSTVO LITIJA - FRANC DOBRAVEC s.p., Litija
DRUŽINA STRAH, Zavrstnik
EUROINSTALACIJE d.o.o., Zavrstnik
GOZDARSTVO KASTELIC, KASTELIC DAMJAN s.p., Velika Štanga
GRADBENA MEHANIZACIJA IN BETONARNA, ŠUŠTAR TRANS d.o.o.
IKUMA RAJKO PROPS s.p., Šmartno pri Litiji
JOŽE PLANINŠEK, Zavrstnik
KGL d.o.o., Litija
KMETIJA PR'ARH, Širmanski hrib
KMETIJA PR'STRAH, Zavrstnik
KOPIT d.o.o., Šmartno pri Litiji
MAKPLAST d.o.o., Litija
MEGO d.o.o., Šmartno pri Litiji
MESNINE NATALIJA BAJEC s.p., Liberga
MIZARSTVO JAN, MIRKO TURŠIČ s.p., Zavrstnik
MONTAŽA STAVBNO KLEPARSKIH ELEMENTOV - KRAŠEVEC FRANC s.p.
PESKOKOP KEPA d.o.o., Ježce
PROKOHID BORIŠEK NATALIJA s.p., Litija
ROŽICA SI, PETRA PLANINŠEK s.p., Zavrstnik
RUDI TURS - AVTOSERVIS GRM, Zagorica
TATJANA BAR, TATJANA BOŽIČ s.p., Zavrstnik
VERBE d.o.o., Zavrstnik

Za konec bi se rad v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Zavrstnik in v svojem imenu
zahvalil vsem donatorjem, ki so kakor koli prispevali našemu društvu pri njegovi rasti in
praznovanju 90-letnice. Zahvalil bi se tudi vsem članicam in članom društva, ki ste s
svojim delom prispevali, da smo tu kjer smo!
NA POMOČ!

Predsednik PGD Zavrstnik: Bogomir BUČAR
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Povzetek zgodovinskih dejstev: ustno izročilo in brošura 2005
Novejše slike prispevala: Tone Planinšek in Bogomir Bučar
Zbral in uredil Bogomir Bučar
Tisk: Palva d.o.o.

www.pgdzavrstnik.si
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