»Vsi za enega,
eden za vse!«

Sedemdeset let je že minilo,
kar v Lokrovcu gasilsko društvo se je ustanovilo.

Enkrat ustanovni člani skupaj so stopili
in 27. januarja 1947, v gostišču Terezije Jezernik
gasilsko četo združili.

Delali na tem, da opremo so dobili
ter pridne nove člane privabili.

Eden za vse, vsi za enega so se odločili,
da gasilski dom bodo zgradili.

Mnogo volje potrebne je bilo,
da v gasilski dom življenje je prišlo.

Da pa ni bilo kar tako,
prvo vozilo Tatra pri nas prostor je dobilo.

Enkratne veteranke so bile,
ki so z vso konkurenco zlahka pometale.

Seveda tudi druge desetine so tekmovale
in nas s pokali razveseljevale.

Enostavno res ni bilo,
vendar se z vztrajnostjo vse dobro je izšlo.

Tekla so leta, članov vedno več je bilo,
in gasilski dom se širil je prav tako.

Letos, ko naše društvo 70 let slavi,
ponosni smo krajani,
na prehojene poti.

Enkrat padci, drugič vzponi,
vendar pogumno še naprej opravljamo svojo dolžnost,
s skupnimi močmi marsikateri težavi smo kos.

Tako smo ponovno vsi skupaj stopili
in 2. septembra slavnostnih 70 let društva proslavili.

70 LET PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA
DRUŠTVA LOKROVEC-DOBROVA

Drage bralke in bralci!
Pred vami je glasilo, ki ga PGD Lokrovec-Dobrova izdaja ob jubilejni obletnici
delovanja. S skupnimi močmi smo v zadnjih letih zabeležili premnoge uspehe,
dosežke in dogodke, ki se jih na robu velike prelomnice spominjamo s sladkim
nasmehom.
Na naslednjih straneh boste videli:
Uvod
Uvodni nagovori
Razvoj gasilskega doma
Delovanje gasilskega društva
Mladina, prihodnost društva
Tradicionalne prireditve
Častni člani in predstavniki društva
Zaključek in zahvala

Pomoč sočloveku, najbolj plemenita dejavnost, je spremljala generacije
prostovoljnih gasilcev, ki so v vseh sedemdesetih letih prispevali k razvoju PGD
Lokrovec-Dobrova. Prehodili smo težko pot, vendar stojimo na trdnih temeljih, na
katere gledamo z velikim ponosom.
Z žrtvovanjem svojega prostega časa, svojih moči in sposobnosti skrbimo za boljši
jutri, saj smo gasilci pripravljeni žrtvovati življenje, da bi rešili sočloveka in njegovo
premoženje.
Z uspešnim vodstvom postavljamo jasne cilje ter z ustreznim znanjem, in dobro
komunikacijo ustvarjamo močne vezi v društvu. Člani so z zagnanostjo,
marljivostjo in dobro voljo dosegli, da imamo v društvu danes lepo urejen gasilski
dom in okolico. V društvu organiziramo družabne in kulturne prireditve ter se
vključujemo v dogajanje v lokalnem okolju.

Spoštovane gasilke in gasilci, cenjeni člani PGD Lokrovec-Dobrova

Ob 70 – letnici dela Prostovoljnega gasilskega društva Lokrovec–Dobrova

»Moč ni pogojena s fizičnimi
zmogljivostmi. Moč prihaja iz
neomajne volje«, je nekoč zapisal
veliki indijski mislec Ghandi. Da je to
res, se zagotovo strinjate vsi, ki ste
bili v minulih sedemdesetih letih
vpeti v delovanje PGD Lokrovec–
Dobrova in ste s požrtvovalnostjo,
nesebičnostjo in velikim pogumom
pomagali ljudem v stiski. Z neomajno
voljo ste kljubovali vsem težavam in
pogosto v izjemno težkih pogojih v
požarih ter naravnih in drugih nesrečah reševali življenja in premoženje ljudi. Prepričan
sem, da gasilec ne more biti vsakdo. To delo lahko opravlja samo nekdo, ki ima veliko
srce in razvit čut do sočloveka. Nekdo, ki se je za doseganje najpomembnejših človeških
vrednost velikokrat pripravljen marsičemu odreči, med drugim tudi svojemu prostemu
času. V veliko veselje mi je, da vam lahko ob praznovanju jubileja izrečem vso priznanje
in se vam iskreno zahvalim za vaše plemenito delo. Verjamem, da vam je bilo pogosto
zelo težko, da ste delali v težkih in nevarnih razmerah in da ste tvegali tudi svoja življenja.
Upam, da so vse skupaj vsaj deloma odtehtale besede zahvale in hvaležnost v očeh
tistih, ki ste jim pomagali. Upam tudi, da vam zavest, da delate nekaj resnično dobrega,
daje dodatno energijo in zagon za vaše požrtvovalno delo. Seveda pa so pomembne tudi
vaša skrb za mlade in številne druge aktivnosti, ki vplivajo na razvoj domačega kraja, na
prijetno vzdušje in večjo povezanost med ljudmi. Pohvalite se lahko z uspešnim
vodstvom, jasnimi cilji in ustreznim znanjem, zato sem prepričan, da boste tudi v
prihodnje profesionalno in učinkovito opravljali svoje odgovorno delo, širšo družbo
vzpodbujali k večji humanosti in spreminjali svet na bolje. Ob 70-letnici vam iskreno
čestitam in vam želim vse dobro.

Letos praznujete visok jubilej, 70 let delovanja Prostovoljnega
gasilskega društva Lokrovec - Dobrova, na katerega je upravičeno
ponosna celotna skupnost. Društvo, organizirano in opremljeno kot
ga vidimo danes, ni nastalo čez noč, temveč se je skozi leta, s svojimi
požrtvovalnimi člani/-cami, razvijalo in postopno opremljalo. Razvoj
je sledil potrebam in zmožnostim, ki so obstajale. Marljivi člani/-ce
so s preudarnim in gospodarnim delom zgradili gasilski dom, nabavili
opremo in jo postopno posodabljali ter se prebijali skozi obdobja
vzponov in padcev. Vaše delo ni samo biti gasilec, ampak ste ljudje
različnih mnenj in poklicev, delate na kmetijah, ste starši z vsemi
svojimi obveznostmi a vas kljub vaši raznolikosti in hitremu tempu
povezuje pripravljenost pomagati sočloveku takrat, ko je vaše
nesebične pomoči najbolj potreben, in ne glede na uro, dan, letni čas,
lastne težave in obveznosti. Vrednota gasilca, ki je pripravljen priskočiti na pomoč ob kakršnih koli
nesrečah, naravnih ujmah, je vrednota človeka, ki čuti globoko spoštovanje do svojega najbližjega
in prostora v katerem živi.

Bojan Šrot,
župan Mestne občine Celje

Danes ste sodobno organizirano in opremljeno društvo z ekipo, ki je v vsakem trenutku
pripravljena reševati človeška življenja in premoženje. Društvo pa ni le pomemben nosilec nalog
na področju gašenja in reševanja v primeru požarov, temveč tudi na področju zaščite in reševanja
v primeru naravnih in drugih nesreč, o čemer pričajo uspešna posredovanja vaših članov na
zahtevnih intervencijah. Vendar pa gasilci, združeni v prostovoljno društvo niste le steber požarne
in civilne zaščite, reševanja in pomoči krajanom, temveč tudi središče družbenega in družabnega
življenja v lokalni skupnosti, ki ji pripadate, kar nedvomno dokazujete z različnimi akcijami in
prireditvami, ki se odvijajo v kraju. Povezanost kraja in ljudi z vašo gasilsko organizacijo obstaja že
celih 70 let. Ste naš ponos tako po številu članstva, usposobljenosti, opremi in orodju z gasilskimi
vozili, kraj pa krasi tudi prelep gasilski dom, ki je okras kraja, za katerega ste preteklo leto prejeli
tudi Priznanje KS Ostrožno za najlepše urejeno okolico v kategoriji javni objekti in površine.
Bodite ponosni na uspehe svojih prednikov, ki so iz leta v leto krepili svojo pripadnost in zavest,
da je vedno potrebno pomagati sočloveku, ob vsem tem pa plesti tudi vezi tovarištva in ohranjati
prijateljstvo. Negujte in uporabljajte znanje, ki ga pridobivate na strokovnih seminarjih in tečajih
različne gasilske specialnosti, saj s tem dvigujete nivo pripravljenosti društva za morebitno
potrebno ukrepanje v primeru požara, naravnih ali drugih nesreč, saj tudi najboljša oprema brez
ustrezno usposobljenega kadra ne pomeni nič. Pridobivanje, vzgoja in usposabljanje članov naj bo
ena glavnih nalog društva tudi v prihodnje. Bogate izkušnje in znanje, ki ste ga prejeli od prednikov
nesebično delite s podmladkom.
Dovolite, da ob tem visokem in okroglem jubileju osebno in kot predsednik Sveta KS Ostrožno
čestitam vašemu gasilskemu društvu in vsem vašim članom za dosedanje požrtvovalno, nesebično
in humano delo. Želim vam, da bi novo gasilsko vozilo, ki ga boste v uporabo prejeli ob 70 – letnici
delovanja društva, večkrat uporabljali na vajah in usposabljanjih ter da bi vam ga bilo čim manjkrat
potrebno uporabiti na intervencijah.
Peter Pišek,

predsednik Sveta KS Ostrožno

70 LET PGD LOKROVEC–DOBROVA, S PONOSOM NAPREJ
Zavedajoč se, da je za družino najhujše zlo izgubiti streho nad glavo
ter plemenita misel pomagati sočloveku v stiski je pred 70 leti
spodbudila krajane Lokrovca, da so se zbrali in ustanovili
prostovoljno gasilsko četo Lokrovec. Zato današnji praznik v
Lokrovcu nosi veliko sporočilo o humanosti in uspešnosti
dolgoletnega prostovoljnega gasilskega dela ter neprecenljivo
vabilo prihajajočim generacijam, da se vam pridružijo. Je tudi
praznik vseh tistih, ki cenijo varnost dragocenih življenj in lepoto
narave, ter vedo, kakšen je pomen dobrih ljudi, gasilcev, pri
varovanju in ohranjanju omenjenega bogastva.
Gasilke in gasilci PGD Lokrovec – Dobrova, z vašimi velikimi vrednotami kot so srčnost,
humanost, človekoljubje, ljubezen do domačega kraja, ljubezen do domovine in številne
druge, ste dokazali skozi 70-letno delo. Rast vašega društva ste bogatili in prenašali iz roda
v rod. Te vrednote krepijo vaše delo in botrujejo velikim rezultatom, ter pripravljenosti
članstva pomagati učinkovito in pravočasno.
V društvu uspešno združujete gasilke in gasilce, ki z bogatimi izkušnjami, znanjem, in
plemenitimi dejanji – pomagajo ljudem v nesreči. Iz vaših vrst so in še prihajajo člani, ki so
prevzemali vodilne vloge gasilstva v Gasilski zvezi Celje in Gasilski zvezi Slovenije.
Usposobljenost operativnih gasilcev v vašem društvu je na visoki stopnji in je stalna skrb
vodstva društva, da na takšni stopnji tudi ostane, oziroma se spreminja in dopolnjuje v
skladu z razvojem stroke, tehnike in pogojev, ki na njo vplivajo. Za vaše poslanstvo je
pomembna in razveseljiva tudi velika naklonjenost krajanov in okolja, v katerem delujete,
okolje ki z vami živi od rojstva društva do današnjega dne. Vaše poslanstvo je pomemben
prispevek k varnosti kraja in lepoti življenja.
Učinkovito požarno varnost in strokoven razvoj gasilstva v MO Celje in Gasilski zvezi Celje,
zagotavlja uspešno delo GZ Celje, načrtno in strokovno opremljanje, ter uspešno delo v
PGD, s skrbno načrtovanimi letnimi programi dela in nabave, razumevanje in delo župana
MO Celje g. Bojana Šrota, njegovih sodelavcev, ter SVETA MO Celje.
Spoštovane gasilke in gasilci PGD Lokrovec – Dobrova, ob praznovanju vaše obletnice se
vam in vsem tistim, ki jih ni več med nami zahvaljujem za nesebično delo v preteklem
obdobju in vam želim veliko uspehov tudi v prihodnje. Prepričan pa sem, da boste tako
kot doslej, tudi v prihodnje opravljali svoje poslanstvo, strokovno, srčno, in zanesljivo, v
dobro ljudi na območju Gasilske zveze Celje, MO Celje in širom Slovenije.
NA POMOČ!
Predsednik gasilske zveze Celje,
Vinko Sentočnik VKGČ II. stop.

70 LET PREDANEGA DELA V PGD LOKROVEC-DOBROVA
Gasilsko delo in organiziranost, kakršno poznamo
danes v Celju in okolici, ima svoje korenine v letu
1871, ko je bila ustanovljena celjska »požarna
bramba« oziroma je bilo ustanovljeno Gasilsko
društvo Celje-mesto. Po koncu 2. svetovne vojne so
širjenje primestnih območij, vse večja strnjenost hiš,
pomanjkanje vode ter druge razmere narekovale
ustanovitev gasilske čete tudi na območju Lokrovca in
Dobrove. Člani so pričeli z opremljanjem in
izobraževanjem ter s svojo požrtvovalnostjo pomagali,
da je društvo pričelo rasti in se krepiti.
PGD Lokrovec-Dobrova je danes eno izmed prostovoljnih
gasilskih društev v GZ Celje, ki s svojim članstvom strokovno in predano služi krajanom in
občanom. Svoje članstvo bogati s pridobivanjem novih znanj ter nakupom osebne in
skupne zaščitne opreme, kar je nujen pogoj za uspešno interveniranje. Kljub vsem
nalogam in dejavnostim, nikoli ne pozabijo na vsakega posameznega člana in tako
članstvu z družabnim življenjem vračajo tiste ure, ki jih gasilci porabijo za izvedbo nalog.
V poveljstvu GZ Celje smo ponosni na vaše predano in uspešno delo ter nadaljevanje
bogate gasilske preteklosti. Pomagati človeku ob vsakem času je bilo in je še vedno vaše
preprosto vodilo. PGD Lokrovec-Dobrova je tudi društvo, ki je vzgojilo veliko dobrih in
plemenitih gasilcev. Iz njegovih vrst izhajajo mnogi člani, ki so bili in so še posebej vredni
zaupanja in so jim bile in so še dodeljene najbolj odgovorne funkcije v GZ Celje in tudi v
GZ Slovenije.
Spoštovane gasilke in gasilci PGD Lokrovec - Dobrova! Vsem in vsakemu posebej gre
zahvala, da danes po 70 letih predanega dela ponosno govorimo o gasilcih iz tega dela
naše MO Celje, njihovih sposobnostih in odgovornostih v sistemu zaščite in reševanja.
Prepričan sem, da boste ohranjali bogato gasilsko tradicijo, ki vam daje moč za opravljanje
plemenitega in humanega dela, hkrati pa bomo vsi skupaj še naprej ostali pravi iskreni
gasilski prijatelji.
Poveljnik GZ Celje,
Janez Senica VGČ I. st.

Ob sedemdeset letnici Prostovoljnega gasilskega društva
Lokrovec-Dobrova
S svojim humanitarnim poslanstvom je naše
društvo začelo leta 1947. Prvi začetki
ustanoviteljev društva so bili skromni,
vendar njihova močna želja pomagati
nekomu, ki je v stiski ni nikoli ugasnila. Z
veliko delovno vnemo in z velikim srcem do
gasilstva so pomagali veliko ljudem in
posledično so v društvo privabljali nove
člane, ki so imeli enake cilje in vizijo za
napredek k boljšemu in učinkovitejšemu
delu. Člani so bili nosilci naprednih idej in
organizatorji kulturnih prireditev. Tako se je
društvo vseskozi razvijalo in posodabljalo.
Gasilski dom je središče kulturnega in družabnega dogajanja v kraju. Tesno
sodelujemo s krajani, saj so nam vedno pripravljeni pomagati, ko potrebujemo
pomoč pri obnovi doma, zamenjavi oz. posodobitvi gasilske opreme. Prav tako
tesno sodelujemo z njimi na kulturnih prireditvah, ki so že pri nas tradicionalne.
S to našo povezanostjo in negovanjem ljudskih običajev smo dokazali, da skupaj
zmoremo več. Ob tej priložnosti se vsem krajankam in krajanom zahvaljujem za
sodelovanje in medsebojno pomoč.
Društvo z mnogimi odlikami kot so humanost, prostovoljstvo, solidarnost je tudi
močno vpeto v življenje lokalnega okolja. V 70 letih se je marsikaj spremenilo,
vendar so člani vedno strmeli k napredku. Ponosen sem kaj vse so zmogli narediti
naši predniki in si želim, da bi se naš gasilski dom še naprej razvijal in seveda
posodabljala gasilska tehnika, kar bo seveda prispevalo k varnejšemu okolju.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem skupaj in vsakemu posebej za vse, kar ste storili
za naš gasilski dom, ki je ponos našega kraja.
Pavel Stermecki,
predsednik PGD Lokrovec - Dobrova

»Kaj je že sedemdeset let okoli?«
Sedemdeset dolgih ali kratkih let kakor kdo vzame.
Eden naših članov, ki je ob ustanovitvi društva štel
petnajst let pravi: »Kaj je že sedemdeset let okoli?«.
Ja minilo je sedemdeset let odkar so se krajani zaradi
večje varnosti in strahu pred ognjenimi zublji, odločili
ustanoviti gasilsko društvo. V takratnih časih so bila
gasilska društva namenjena predvsem za gašenje.
Takrat so se gospodarski objekti, ki jih v naših krajih
ni bilo malo, gradili predvsem z lesom.
Društvo je v začetku delovalo skupaj z gasilskim
društvom Gaberje. Članstvo se je hitro večalo in
potreba je narekovala gasilski dom. Leta 1953 so bili
prostori doma pripravljeni sprejeti takratno gasilsko
tehniko. Operativni člani so s svojimi pridnimi rokami in delom počasi pridobivali
prepotrebno orodje in tehniko. Tako so prvo vozilo dobili od gasilcev iz Zagrada, ki so ga
sami obnovili in dolgo uporabljali za intervencije. Iz začetnih časov hranimo še delujočo
motorno brizgalno Rosenbauer, restavrirano v steklenem prostoru na ogled mimoidočim.
Operativno članstvo je precej nihalo, bili so zelo slabi časi. Premalo je bilo strokovnega
kadra za opravljanje vedno zahtevnejših del in nalog. Leta so tekla in v društvo so prihajali
mlajši člani željni postati gasilec. Začeli so se izobraževati, prihajala je vedno boljša tehnika
in tako tudi boljši časi. Omeniti je potrebno, da so člani velikokrat posnemali svoje
predhodnike in tako sami s pomočjo lokalnega podjetnika, izdelali prvo avtocisterno.
Z leti se je spreminjala gradnja objektov in delo operativnih gasilcev je postajalo vedno
bolj zahtevno. Včasih so gasilci predvsem gasili požare, danes pa je naše delo postalo zelo
razgibano. Pripravljeni moramo biti na vse: gasiti ogenj, reševati in pomagati ob poplavah,
pokrivati strehe objektov po neurjih, odstranjevanje posledic žledolomov in vetrolomov,
odmašiti jaške, reševati hišne ljubljenčke… Za vso to delo se moramo nenehno
izobraževati. To nam jemlje precej časa in domači nas včasih zelo pogrešajo.
Vse zgoraj omenjeno lahko uspe samo z dobro organizacijo in usklajenostjo. En član naredi
malo, ko stopimo skupaj nam vedno uspe. Z veseljem vodim društvo z takšnim
operativnim kadrom.
Spoštovani operativni člani, naj se vam ob našem praznovanju zahvalim za vaš trud, ki ga
vlagate v svoje delo z enim samim ciljem POMAGATI!
Boris Zorinič
Poveljnik PGD Lokrovec-Dobrova

Razvoj gasilskega doma
Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno 27. januarja 1947. Na
pobudo mestne gasilske čete so v gostišču Terezije Jezernik (po domače Koče)
imeli sestanek, na katerem sta Dolfe Bervar in Tone Špes dajala napotke za
ustanovitev prostovoljne gasilske čete Lokrovec. Izvoljen je bil pripravljalni
odbor, ki so ga sestavljali Jože Resnik, Mihael Jelen, Franc Lednik, Martin
Veternik in Ivan Stermecki.

Jože Resnik

Mihael Jelen

Franc Lednik

Martin Veternik

Ivan Stermecki

Odbor je takoj pričel z aktivnim delovanjem in s pridobivanjem opreme. Leta
1948 smo od okrajnega gasilskega poveljstva prejeli motorno brizgalno, od
PGČ Zagrad–Pečovnik pa kupili star avtomobil Tatra. Leto kasneje se je društvo
z včlanitvijo dravskega dramskega oddelka precej povečalo. Zato so zaradi
pomanjkanja prostora, namenjenim sestankom, sejam in shranjevanju orodja
18. 4. 1948 dali pobudo za gradnjo gasilskega
doma, skoraj leto dni kasneje, 12. marca 1949,
pa je bila vložena prošnja za gradbeno
dovoljenje. Kljub začetnim razpravam o lokaciji
doma so se odločili za zemljišče na kocu vasi, ki
sta ga odstopila Martin Lednik in Franc Jezernik.
2. maja 1949 so člani pričeli z gradnjo gasilskega
doma po načrtu Pavla Javornika, material pa so
zaslužili z delom v opekarni. Po dobrih štirih
letih prostovoljnega dela je 29. 11. 1953 sledila
slavnostna otvoritev gasilskega doma.

V tem obdobju se je društvo po
novem zakonu o gasilskih
društvih
preimenovalo
v
Prostovoljno gasilsko društvo
Lokrovec in je z odločbo MLO,
izdano 7. 6. 1950, začelo
delovati samostojno.
Z leti je zaživela operativa,
desetine pa so se pridno
udeleževale
tekmovanj
in
dosegale odlične rezultate. Leta
1958 so v društvu priredili
slavnostno odkritje spominske
plošče, ki so jo v čast padlim
borcem in žrtvam fašizma vzidali
v gasilski dom. Velikim vzponom je sledilo obdobje miru, saj je v društvu začelo
primanjkovati strokovnega kadra, število članov pa je pričelo upadati.
Svež veter so po dobrem desetletju v društvo pripeljali mlajši in zagnani člani,
ki so nadgradili strokovni nivo društva. Rezultati so bili vidni tudi pri
pridobivanju nove opreme, saj so z zbiranjem prostovoljnih prispevkov kupili
prvi gasilski avto-rabljen kombi IMV, predhodno v lasti Izletnika Celje. Leta
1976 je društvo sprejelo statut in društvena pravila ter se preimenovalo v
Gasilsko društvo Lokrovec – Dobrova.
Ob 30. obletnici delovanja je bilo v
društvo včlanjenih že 42 članov,
dve leti kasneje pa so obeležili
viden porast operative, ki jo je
sestavljalo
že
37
članov.
Gasilskemu domu se je dvignil tudi
družabni duh, saj so bile prireditve
na letnem meniju, zaradi česar se
je pojavila želja po večjem
gasilskem domu. Ideje so hitro

prerastle v načrte za gradnjo, ki se je pričela 23. 4. 1982. Zagnani člani so se
uspeli pripravljati tudi za tekmovanje in se ga leta 1984 udeležili v rekordni
postavi s štirinajstimi ekipami. Leta 1985 je desetina veterank domov prinesla
zaslužen pokal, ki sta se mu
pridružila
regijski
in
kasneje republiški pokal za
1. mesto. Tudi ostale
skupine so vitrine polnile s
številnimi
pokali
za
najvišja mesta. Veselje pa
je v naš dom prinesel tudi
moški pevski zbor PGD
Lokrovec-Dobrova, ki se je
ustanovil novembra 1986,
svoj prvi nastop pa
zabeležil v 40. letu delovanja društva na prireditvi ob materinskem dnevu. Leto
okrogle obletnice sta popestrila tudi dokončana gradnja gasilskega doma in
svečani prevzem nove avtocisterne ROMAN. Ta je društvu služila 5 let, nato pa
so jo v sodelovanju z občino Celje podarili pobrateni občini Sisak na Hrvaškem,
v zameno pa so dobili novo, manjšo cisterno TAM 130. Leta 1988 smo podpisali
Listino o pobratenju z DVD Gojanec iz Varaždina, 4 lete kasneje pa ji je sledil
podpis nove listine.
30. 3. 1996 se je na občnem zboru na osnovi zakona o gasilstvu sprejel statut
Prostovoljnega
gasilskega
društva Lokrovec–Dobrova, isto
leto pa smo sprejeli nov prapor.
Naslednje leto smo organizirali
svečano proslavo ob 50–letnici
delovanja društva in 10 obletnici
delovanja
pevskega
zbora.
Pridružil se nam je slavnostni
govornik obrambni minister Tit
Turnšek (slika levo).

Svečana seja ob 50. obletnici delovanja na kateri nastopa naš
gasilski pevski zbor
Vse aktivnosti so privabljale vedno več mladih članov, zato so je gasilski dom
aktivno posodabljal in širil. Da so lahko vsi člani pravočasno prišli na
tekmovanja, smo leta 1999 kupili nov avtomobil Citroen Jumper 2.5. Za
osvajanje pokalov pa smo poskrbeli z gradnjo igrišča za gasilskem domu, ki služi
za pripravljanje tekmovalnih enot. Asfaltirano igrišče smo ogradili z visoko
mrežo, postavili koše ter prireditveni prostor. Z deli, ki so jih člani veselo
upravljali, pa smo zaključili v letu 2003.
Do leta 2004 je bilo v društvu včlanjenih že preko 130 članov, ki so poprijeli za
delo v gasilskem domu in njegovi okolici. S pomočjo sponzorjev smo prenovili
ostrešje doma ter ga pokrili z novo kritino. Pročelje sveže prepleskanega
gasilskega doma je zasedla slika sv. Florijana, zaveznika gasilcev. Osvežili smo
tudi vsa okna in postavili ograjo na balkonu gasilskega doma in stopnišču, ki ga
od takrat pokriva strešna konstrukcija. Energije, volje in vztrajnosti do dela ni
zmanjkalo. V poletnem času se je začela popolna prenova zgornje dvorane,
kuhinje in sanitarij, ki ji je sledila prenova spodnje dvorane. Leta 2004 smo
priredili slavnostni sprejem novega vozila GV1 Mercedes in opreme.

Udeležba na gasilskem tekmovanju tistega leta je bila še posebej uspešna za
mladinke, ki so se uvrstile na regijsko tekmovanje. V zahvalo za aktivnosti na
operativnem področju in tiste okoli doma je društvo organiziralo dvodnevno
ekskurzijo v Baško, istega leta pa je mladina preko GZ Celje letovala na
Debelem Rtiču.
Leta 2005 je v našem društvu potekal prevzem veteranskega prapora in
prevzem nove cisterne Iveco 24/50, ki smo jo parkirali v garažo z novimi,
dvižnimi vrati. Z aktivnim delom in
lastnimi sredstvi je gasilski dom dobil
povsem novo podobo. Društveno delo
na vseh področjih je opazila tudi
Mestna občina Celje in nas v letu 2007
nagradila z bronastim celjskim grbom.
Priznanje se je zasidralo v srce članov in
jih spodbudilo k nadaljnjem opravljanju
dobrih del. Poleg omenjenega priznanja
smo od Turističnega društva Celje za
urejen dom in okolico dobili srebrno
priznanje, naslednje leto pa so nas
nagradili z zlatim.
Ob 60 letnici delovanja društva je bilo včlanjenih že 160 članov, od tega 55
operativnih gasilcev in 40 predstavnikov mladine. Obletnico smo obeležili s
slavnostno sejo 9. junija 2007, naslednji dan pa smo izvedli taktično vajo in
parado. V novo desetletje nas je s toplimi besedami pospremil slavnostni
govorec obrambni minister Karel Erjavec, noč pa nam je popestril Ansambel
Lojzeta Slaka.

Slike desno:
Zgoraj: Svečana seja (levo) in nastop našega pevskega zbora (desno)
Na sredini: Slavnostni govornik – obrambni minister Karel Erjavec
Spodaj: Pomoč mladine na prireditvi In Blagoslov zaveznika gasilcev – sv. Florjana.

Za popolno preobrazbo doma gredo največje zahvale vodstvu društva. Stare
stole in mize v zgornjih
prostorih so leta 2009
nadomestili
novi.
Dokončali
smo
tudi
vetrolov,
uredili
nov
ogrevalni
sistem
in
centralno peč ter obnovili
klet. S krasnim cvetjem pa
smo v gasilski dom vnesli
še več življenja.

V gasilske društvu negujemo prijateljske vezi s pobratenim društvom DVD
Gojanec iz Varaždina in PGD Jerenina, s katerim smo leta 2011 na občnem
zboru podpisali listino o prijateljskem sodelovanju. Trudimo se, da gremo čim
večkrat na izlet, kjer raziskujemo lepote naše in sosednje dežele, ter krepimo
medsebojne vezi. V letu 2013 so se naši člani s kolesi odpravili v Gojanec,
naslednje leto pa so nam njihovi člani kolesarki obisk vrnili. Tako se je začela
tradicija, ki jo nameravamo negovati še v naslednjih letih. Od leta 2014 se
redno udeležujemo tudi iger brez meja, ki jih organizirajo v PGD Jarenina. Z
rezultati se ne moremo pohvaliti, je pa druženje s prijatelji ob zabavnih
skupinskih izzivih in igrah neprecenljivo. Prav tako skrbimo, da poleg
udeleževanja rojstnih dni naših članov, sodelujemo tudi na zabavah
presenečenja članov prijateljskih društev in ob okroglih obletnicah pripravimo
počastitev z vodnimi curki.

Mladina je v tem obdobju zasluženo hodila na letovanje v Baško, saj so nizali
tekmovalne uspehe. Pionirke so v orientaciji postale regijske prvakinje,
mladinci pa so bili drugi. Regijska tekmovanja so nam spet postala bolj domača,
saj nas je tam skoraj vsako leto zastopala katera od desetin. Leta 2012 smo v
PGD Lokrovec-Dobrova organizirali občinski gasilski kviz mladine (slika spodaj),
za katero so tudi naši člani bili dobro pripravljeni. Isto leto so se člani A na
lastno pobudo začeli udeleževati hitrostnih tekmovanj »Loshengrif« po širši
regiji in dosegali vidne uspehe. Dve leti kasneje nam je bila zaupana
organizacija občinskega in regijskega tekmovanja v orientaciji, kjer so se tudi
naše ekipe odlično izkazale.

Počastitev
z vodnimi
curki ob 60.
rojstnem
dnevu
našega
člana Janka
Turnška

V letu 2015 se je v zgornjem delu Lokrovca urejal odvod komunalnih voda in s
tem nova cesta, ki je domači vasi prinesla svež videz, s tem pa tudi širšo
intervencijsko pot. Istega leta smo kupili nov gasilski kombi GVM Citroen
Jumper. Pripravili smo slavnostno proslavo, ki se je pričela s krstom nove ceste
in gasilsko parado do doma. Tam smo krstili tudi novo vozilo. Slavnostni
govornik je bil župan mestne občine Celje g. Bojan Šrot, krst pa je opravil
duhovnik Sv. Duha Srečko Hren.
Utrinki dogodka so prikazani na naslednjih dveh straneh.

V zgodovini delovanja se je v naših prostorih odvilo kar nekaj srečanj članov in
članic na nivoju GZ Celje. V letu 2015 smo v gasilskem domu priredili srečanje
članic GZ Celje, kjer so se naše članice izkazale z dekoracijo dvorane in pestrim
kulturnim programom. To jim ni tuje, saj svoje ustvarjalne sposobnosti kažejo
na vseh dogodkih. Naslednje leto smo gostili srečanje veteranov GZ Celje in
prevzelo nov veteranski prapor Gasilske zveze Celje (slika spodaj).

Gasilski dom ostaja glavna vaška lokacija za druženje in sproščanje športnega
duha na igrišču. Kljub hitremu tempu življenja in pomanjkanju prostega časa s
skupnimi aktivnostmi, razpravami in idejami skrbimo za boljši jutri in s
predanostjo h gasilstvu prispevamo v sobivanju krajank in krajanov. Prav tako
pa smo ponosni na izgled doma in na sodobno gasilsko opremo, ki se vedno
znova posodablja.
Ob 70. obletnici bomo delovanje društva obeležili z veliko gasilsko veselico,
konec leta pa nas čaka prevzem nove gasilske cisterne, ki jo že nestrpno
pričakujemo. Zgodbe gasilskega društva se še vedno pišejo in ustvarjajo še bolj
trdno skupnost, ki s svojim delovanjem pušča velik pečat.

Kljub mnogim prenovam skozi zgodovino delovanja društva se vsako leto
pojavi nov projekt. V letu 2016 smo baraki na igrišču dodali še eno, namenjeno
shranjevanju gasilskih miz in klopi. Zob časa je že dobro načel streho gasilskega
doma, zato smo dolgo načrtovano prenovo maja leta 2017 realizirali. Za vsa
dela so poskrbeli marljivi člani, ki so žrtvovali svoje popoldneve. Letos se je od
nas poslovila dolgoletna cisterna IVECO, s katero smo v enajstih letih služenja
rešili veliko intervencij.

Krst kipca sv. Florjana, ki smo ga podarili predsedniku DVD
Gojenec Zlatku Istru za 80. rojstni dan, leta 2015

Obnova strehe in pogostitev pridnih delavcev leta 2017

Delovanje gasilskega društva
Naše društvo danes deluje na območjih Lokrovec, Dobrova, Lahovna in delu Nove
vasi in uresničuje naloge, kot jih določa statut, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi podzakonski akti. Po kategorizaciji
društev spada v II. kategorijo, za kar je tudi opremljeno in usposobljeno.
V društvo je v tem trenutku včlanjenih 196 članov. Pohvalimo se lahko, da imamo
enega člana s činom »visoki gasilski častnik 𝚰. stopnje« in hkrati enega, ki se
ponaša z nazivom »višji gasilski častnik 𝚰𝚰. stopnje«. Članska struktura je
prikazana spodaj.
V naših vrstah je:








15 pionirjev,
27 mladincev,
5 pripravnikov,
50 operativnih
gasilcev,
32 veteranov,
56 prostovoljnih
gasilcev in
11 podpornih
članov.

Usposobljenost članov :












1 višji gasilski častnik ΙΙ. stopnje,
1 visoki gasilski častnik Ι. stopnje,
9 gasilskih častnikov ΙΙ. stopnje,
8 nižjih gasilskih častnikov ΙΙ. stopnje,
4 nižji gasilski častniki Ι. stopnje,
6 nižjih gasilskih častnikov,
1 višjega gasilca Ι. stopnje,
3 višje gasilce,
11 gasilcev ΙΙ. stopnje,
15 gasilcev Ι. stopnje in
11 gasilcev.

utrjujemo naše znanje in odstranjujejo napake, ki se kljub skrbnim načrtovanjem
lahko pojavijo.
Za pripravljenost članov na intervencije pa skrbimo tudi z organizacijo vaj za
operativne člane, ki jih pripravimo vsaj trikrat leto. Leta 2009 smo dobili sistem
ASK, ki nam preko mobilnih
telefonov
omogoča
hitrejše
alarmiranje in obveščanje vseh
članov naenkrat. Vsako leto se
trudimo, da na gasilsko tekmovanje
prijavimo
čim
več
dobro
pripravljenih ekip. Na našo pomoč
pa se krajani lahko zanesejo tudi ob
drugih, manjših dogodkih, kjer z
veseljem priskočimo na pomoč.
Nudimo tudi požarno stražo na
velikih dogodkih in pomagamo pri
raznih solidarnih akcijah.
Gasilsko tekmovanje leta 2014
Na področju reševanja med nekaj največjih posredovanj in intervencij spadajo
večdnevna soočanja s hudimi poplavami v letu 2007, 2010 in 2012. Leta 2014 smo
se s 44 gasilci borili s snegom in žledolomom, posredovali v velikem požaru v
Podgorju, požaru skladiščnega objekta podjetja Alpex in požaru Rakuševega
mlina. Leta 2015 smo reševali požig mizarske delavnice v Lokrovcu in
gospodarskega poslopja na Lopati. Leta 2017 smo gasili gozdni požar na Lahovni.
Največ izkušenj soočanja z realno situacijo dobimo prav pri teh dogodkih, kjer s
skupno pomočjo zagotavljamo uspešno reševanje. Znanja in izkušenj polni gasilci
so naša bogata osnova za uspešno delo v bodoče.

V službi ljudstva,
V zadnjih desetih letih je delo operative z zvišanjem nivoja strokovnega znanja
članov dobilo nove razsežnosti. Člani posvečajo veliko svojega časa izobraževanju,
osvajanju novih specialnosti in činov. Operativno delo je iz leta v leto bolj
kvalitetno. Aktivno se udeležujemo občinskih taktičnih vaj za člane in članice, kjer

NA POMOČ!

Sanacija posledic žledoloma leta 2014

Gašenje
mizarske
delavnice v Lokrovcu
leta 2015

Gašenje gozdnega požara na Lahovni v letu 2017

Člani A-2 na tekmovanju leta 2014

Članice A po tekmovanju leta 2013

Člani A-1 na tekmovanju leta 2014

Člani B na tekmovanju leta 2017

Gasilsko tekmovanje 2016

Demonstracija gašenja na krajevnem prazniku leta 2014

Taktična vaja leta 2012

Taktični vaji članov leta 2011 in 2013

Taktična vaja članov na Ljubečni leta 2016

Mladina, prihodnost društva
Društvo brez mladine je kot drevo brez korenin. Zavedamo se, da je prihodnost
obstoja in razvoja gasilstva v mladih upih, saj bodo nasledili naše poslanstvo in
varovali življenja in premoženja v prihodnjih desetletjih. Prav zaradi tega veliko
pozornosti namenjamo našim najmlajšim članom, ki si v množici najrazličnejših
interesnih dejavnosti v šoli in izven nje, z veseljem vzamejo čas za gasilske
aktivnosti.
V pionirskih in mladinskih vrstah učimo vrednote, ki odlikujejo dobrega gasilca,
kot je medsebojna pomoč, enakost, poštenost, solidarnost in odgovornost.
Mentorji bdijo nad podmladkom gasilskega društva skozi celo leto, vsako leto pa
se trudimo, da je privlačnih oblik druženja vse več.

najmlajših članov. Sledi pustovanje, ki smo ga do 2014 proslavili z otroško
maškarado, zadnje tri leta pa s pustno povorko. V mesecu marcu mladina pripravi
kulturno proslavo ob materinskem dnevu, kjer predstavijo svoje najrazličnejše
talente. Čez poletje popoldneve popestrimo z najrazličnejšimi športnimi igrami,
kjer se mladi zabavajo in hkrati vadijo gasilske veščine. Hladne dni pa v dvorani
preživljamo z družabnimi igrami in umetniškim ustvarjanjem. Tradicionalen je tudi
nastop mladine v dramski uprizoritvi živih jaslic.
Na našo mladino smo zelo ponosni, zato poskrbimo tudi za različne izlete, kjer se
mladina sklepa dolgoletne vezi v malo drugačnem okolju. Foto utrinke različnih
dogodkov si lahko ugledate na naslednjih straneh.

Slike:
Levo zgoraj: Občni
zbor mladih leta 2015
Gasilski kviz leta 2017
Poleg gasilskih tekmovanj se udeležujejo še tekmovanja iz kviza gasilske mladine
in orientacije. Svoje dosežke je mladina kronala s številnimi pokali, vsako leto pa
se že tako polni vitri pridružijo novi. Bravo naši!
V začetku leta imamo zbor mladine, kjer se spomnimo dogodkov v preteklem letu,
se pogovorimo o tem kaj nas čaka v tekočem letu in priredimo sprejem novih

Desno
zgoraj:
Ustvarjalna delavnica
leta 2016
Levo: Prikaz gasilske
opreme najmlajšim
članom leta 2012

Desno zgoraj: Občni
zbor mladih leta 2016
Desno: Izlet mladine v
adrenalinski
park
Betnava, leta 2015
Spodaj:
Gasilsko
tekmovanje 2017

Levo
zgoraj:
Tekmovanje
v
orientaciji 2015 in
2016 (na sredini)
Levo spodaj: Pionirji
po tekmovanju leta
2013

Tradicionalne prireditve in društvene aktivnosti
V Prostovoljnem gasilskem društvu PGD Lokrovec-Dobrova na tradicijo gledamo
kot okvir leta, ki umiri tempo življenja in nas spomni, da smo kot člani in krajani
najmočnejši, ko stopimo skupaj in z vnemo organiziramo različna druženja. Naš
okvir je vsako leto močnejši, slike v njem pa bolj bogate.
V vseh letih delovanja se je v našem društvu uveljavilo več tradicionalnih
prireditev:











Leto pričnemo z občnim zborom, kjer povzamemo prejšnje leto in
pregledamo načrte za tekoče leto.
Sledi mu otroška maškarada, ki smo jo do leta 2013 organizirali v prostorih
gasilskega doma, z letom 2014 pa jo je nadomestila nova tradicija – pustna
povorka, kjer se člani društva in krajani našemimo ter na poti od
Šmartinskega jezera do gasilskega doma Lokrovec Dobrova glasno kličemo
pomlad.
V velikonočnem času člani spletejo butaro in jo peš odnesejo do cerkve Sv.
Duha.
V času praznika dela postavimo mlaj, do leta 2012 pa smo pripravljali tudi
kresovanje.
Ob prazniku sv. Florjana organiziramo mašo s pogostitvijo in predstavitvijo
gasilske tehnike.
V mesecu požarne varnosti, se bolj posvetimo krajanom in jim na dnevu
odprtih vrat približamo več preventivnih akcij.
v času božičnih praznikov spletemo adventni venec, ki je postavljen na
avtobusnem postajališču v Lokrovcu, pod Dimčevem kozolcu, kjer
uprizorimo tudi dramsko zgodbo živih jaslic.
Ob koncu leta obiščemo vse krajanke in krajane ter jim razdelimo gasilske
koledarje.

Aktivno se udeležujemo srečanj s pobratenim društvom DVD Gojanec iz
Varaždina in prijateljskega društva PGD Jarenina. Čez leto organiziramo tudi
raznorazne aktivnosti. Naše tradicionalne prireditve si lahko ogledate na
naslednjih straneh.

Občni zbor leta 2013 (zgoraj in na sredini) in leta 2016 (spodaj)

Pustna povorka leta 2017

Proslava ob materinskem dnevu leta 2014 in 2017

Postavljanje mlaja leta 2012

Nošenje in postavitev butare leta 2017

Florjanova maša leta 2011

Jaslice 2016

Slike:
Levo zgoraj: Dan odprtih vrat in prikaz delovanja opreme leta 2013
Levo spodaj: Postavitev adventnega venca leta 2015
Desno: Žive jaslice 2017

Spremstvo članic Ane Par (leta 2013) in Lee Veternik (2014) v zakonski stan.

Srečanje s PGD Jarenina v letu 2014

Kolesarski
izlet
v
Gojanec
leta 2013

Presenečenje ob rojstnem dnevu članov. Levo: Pavla Stermeckija leta 2011 in
desno Marjana Turnška leta 2016
Gasilska veselica leta 2015

Častni člani in predstavniki društva
V sedemdesetih letih delovanja so se zamenjali sistemi in tudi posamezniki, ki
so na unikaten način obeležili svoj čas delovanja in ob tem postavljali
kamenček v piramido, ki je postala iz leta v leto večja in trdnejša. Z veliko dobre
volje in predanosti k gasilstvu smo dokazali, da skupaj zmoremo narediti veliko
stvari. Verjamemo, da ubiramo pravo pot in da bomo vzpon dejavnosti tudi v
bodoče znali obdržati na primerni in kakovostni ravni.
Naslednje nekaj strani namenjamo posameznikom, ki trenutno delujejo v
vodstvu društva in vsem, ki so mesta vodilnih zasegali v preteklosti.

Emil Žlender – častni član
od leta 2003

Jože Pliberšek - častni
član od leta 2003

Častni člani
Naziv častnega člana je dodeljen posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim
strokovnim delom omogočil dvig kakovosti dela in ugleda društva. V PGD
Lokrovec- Dobrova so to:


Pavel Javornik – častni član od leta 1951

Ivan Stermecki – častni član
od leta 1960

Franjo Mauer – častni
član od leta 1987

Drago Lipovšek - častni
predsednik od 2007

Listina za častnega predsednika

Vodstvo

Predsednik komisije za delo z
mladino:

Predsednik komisije za delo z
ženami:

Mojca Križnik

Klara Božnik

Predsednik:

Člani komisije
mladino:

Pavel Stermecki

Zvone Pliberšek

Namestnik predsednika:

Sebastjan Pauman

Janko Turnšek

za

delo

z

Anemari Gračnar

Polona Zorinič

Lea Lokovšek

Predsednik
komisije
odlikovanja in priznanja:

Podpredsednik:
Boris Lipovšek

Predsednik
odbora:

Člani komisije:
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Zaključek in zahvala

V glasilu »PGD Lokrovec - Dobrova« ste videli kapljico truda vseh članov v zadnjih
letih. Zardi obsega glasila smo veliko dogodkov izpustili, vključili pa smo tiste, na
katere smo najbolj ponosni. Skupaj ustvarjamo izjemno zgodbo na katero bodo
ponosni tudi naši nasledniki. In zaradi dobrih temeljev je naša gradnja tako
kvalitetna!

Zahvaljujemo se vsem prostovoljnim gasilcem, ki kljub tempu življenja odrečejo
svoje proste ure za intervencije, tekmovanja, organizacijo raznih aktivnosti in
sodelovanje pri razvoju doma!

Prav tako bi se radi zahvalili vsem, ki so na kakršen koli način prispevali k
delovanju organizacije, bodisi finančno ali s prispevkom svoje pomoči!

Predvsem pa bi se člani društva radi zahvalili svojim družinam in bližnjim za
razumevanje, da z žrtvovanjem svojega prostega časa, ki bi ga lahko preživeli z
njimi, ustvarjamo boljši jutri!

HVALA VAM!

Glasilo »PGD Lokrovec-Dobrova« je izdalo Prostovoljno gasilsko
društvo Lokrovec-Dobrova in je informativnega značaja.
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