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Potoček žubori

Potoček rahlo žubori
dete v zibelki sladko spi
Ob potoku mati pere plenice
prepevajoč pesmi zamišljena v dete.
Voda se skali
tudi narašča
mati se zgane
pogleda, orkan
Potoček po hribu spreminja se v reko,
V dolini v morje
Mati hiti, prepozno je
Hišo zalila je voda
ona ihti
od groze zaspi.
Po cesti razgrinja se voda
izpod koles drvečega voza
rog zadoni, voz obstoji
iz njega izstopi skupina resnih ljudi.
Poveljnik zakliče,
rešite mati in dete.
Čoln se ziblje proti hiši
iz čolne se nič ne sliši
skozi okno skoči čvrst junek
zgrabi dete korenjak.
Čoln se do voza priziblje,
na katerem mati leži,
gasilec ji položi dete v naročje
nakar se mati zbudi.
Ni ure, ni dneva, ni temne noči,
ni vetra, ne dežja, ne zmrznjenih dni
gasilec vedno na straži stoji.

NA POMOČ!

Jože Osovnikar
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Čestitka častnega pokrovitelja

Spoštovane gasilke in gasilci, članice in člani ter prijatelji 
Prostovoljnega gasilskega društva Smolnik!

Ob imenitni 100-letnici obstoja vašega društva vam 
čestitam in izrekam najboljše želje. Številne generacije 
gasilcev pred vami so skrbele za uveljavljanje gasilskega 

poslanstva. Skrbele so za varnost ljudi in njihovega imetja pred 
rdečim petelinom in drugimi ujmami. Gasilska društva so še 
posebej v začetnem obdobju njihovega ustanavljanja, zlasti pa v 
obdobju med obema vojnama, širila in krepila tudi narodno zavest, 

domoljubje in ponos. Tudi delovanje na področju kulture, interesno povezovanje 
ljudi in združevanje je značilnost delovanja gasilskih organizacij. To poslanstvo 
gasilcev je bilo izjemnega pomena. Potrjuje ga tudi razvoj vašega društva od požarne 
brambe, ustanovljene pri Fuksu davnega 1907 leta, pa do razvoja društva po II. 
svetovni vojni vse do današnjega sodobnega, dobro organiziranega in uveljavljenega 
prostovoljnega gasilskega društva.

Gasilci ste bili v preteklosti, ste danes in boste jutri, v to sem prepričan, pokončni 
in požrtvovalni pri uresničevanju izvornih gasilskih poslanstev. Ta so pomembna tudi 
danes v sodobnem, informacijskem in globalnem svetu, v svetu sodobnih tehnologij. 
Namesto, da bi bil človek vsak dan bolj svoboden, je vsak dan bolj odvisen, še posebej 
od naravnih pojavov in nesreč. Čedalje več je tudi nesreč, ki jih človek povzroči 
sam. Na drugi strani pa narašča pomen varnosti kot pravice, ki jo posameznik 
pričakuje ali celo zahteva od okolja, v katerem živi, od ustreznih služb, od države. K 
tej varnosti izjemno veliko prispevate prav vi gasilci. To pa od vas zahteva nešteto ur 
prostovoljnega dela. To zahteva od vas neprestano usposabljanje in urjenje ne samo 
za uporabo sodobnih reševalnih sredstev, ampak tudi za učinkovito nudenje pomoči 
v zahtevnih razmerah, ki jih povzročajo današnje nesreče. To zahteva od vas stalno 
pripravljenost, da pomagate soljudem kadarkoli in kjerkoli. Vaša vloga in pomen v 
sodobnem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sta nenadomestljiva. 
Spoštujem in cenim vaše delo, zahvaljujem se vam za prizadevanje in trud!

NA POMOČ!

Minister
Karl Erjavec



6

100 let PGD Smolnik

Ob jubileju

si mnoga društva zaželijo, da bi bila njihova preteklost zabeležena 
v pisni obliki. Tudi gasilke in gasilci PGD Smolnik pri tem niso 
izjema. Tisti, ki 100. obletnico proslavljamo skupaj z njimi, smo 
veseli, da jim je ob številnih drugih nalogah uspelo pripraviti še 
izdajo te publikacije. S tem sem tudi sam dobil priložnost, da 
jubilantom namenim čestitko, zahvalo za vse opravljeno in 
najboljše želje za prihodnost. Odločil pa sem se hkrati, da nekoliko 

pobrskam med podatki, ki govore o gasilski dejavnosti v naši državi, in ki pričajo o 
pomenu ter vseobsežnosti gasilstva.

Morda bi kdo pomislil, da je v vrhu društvene organiziranosti pri nas na primer 
nogomet. Pa še zdaleč ni tako. Se pa v sam vrh uvršča gasilstvo. Skoraj 1400 društev 
s preko 120.000 člani(cami) je organiziranih v 114 gasilskih zvez. Kar pomislimo, 
koliko organizacijskih, materialnih, finančnih potencial»ov, koliko izkušenj, znanja 
in pripravljenosti za pomoč predstavljajo. Nemogoče je prešteti vse akcije, operativne 
posege, vse prireditve in druženja z ljudmi naših gasilk in gasilcev. Zato pa tudi ne 
preseneča, da so povsod dobro sprejeti, cenjeni, ter da jim okolje povsod namenja 
ustrezno pozornost in hvaležnost.

Tako je tudi z Gasilsko zvezo Ruše. Kar sedem društev iz Občin Ruše, Selnica 
in Lovrenc jo tvori. Častitljiva številka govori o množičnosti: 618 članic in članov, 
ki mnogi prično v rosno mladih letih in vztrajajo do veteranstva. Prostovoljno 
gasilsko društvo Smolnik je eden od stebrov našega gasilstva in pomemben dejavnik 
družbenega življenja tistega (zahodnega) dela mesta Ruše, ki se po imenu nekdanje 
KS še zmeraj rad predstavlja kot »Smolnik«. Skoraj sto (96) članic in članov šteje 
društvo - takšnih, ki znajo poskrbeti za svojo operativno usposobljenost, pa tudi za 
zgledno vzdrževanost vozil, opreme in gasilskega doma. Najbrž je prav, da jim za 
vse to čestitam ne le v svojem imenu in imenu občine, pač pa kar v imenu vsega 
prebivalstva!

O iskrenosti našega spoštovanja rezultatov dela današnjega jubilanta pa najbrž 
najodločneje “govore” naša dejanja. Takrat, ko pomagamo s finančnimi sredstvi, 
izvajanjem vzdrževanja, gradbenimi in drugimi deli. Nekaj od tega so tudi sami 
predstavili v svojih prispevkih za bilten. Osebno pa jim, za sklep tega pisanja, kot 
pravi “prvi gasilec v občini” vzklikam gasilski pozdrav

NA POMOČ!

Župan
Vili Rezman
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Tako kot v drugih krajih na tem delu Štajerske, so tudi na 
Smolniku napredno misleči domačini pred 100 leti ugotovili, 
da se brez dobre organiziranosti, strokovne usposobljenosti 

in ustrezne opreme ni mogoče boriti proti požarnim in drugim 
stihijam. Zato so v kraju ustanovili prostovoljno gasilsko društvo. 
Društvo ves čas svojega delovanja in razvoja zelo dobro deluje, 
skrbi za vključevanje mladih v gasilske vrste, za strokovno 

usposobljenost članstva in razvoj gasilske tehnike.
Danes pomeni gasilstvo in društvo v kraju veliko, saj je med najbolj aktivnimi 

društvi v okolici. Zelo uspešno je na tekmovalnem področju, vsako leto pa organizira 
tudi nekaj pomembnih prireditev.

V preteklosti so imeli kar nekaj intervencij na požarnem in drugih področjih 
reševanja.

Prepričan sem, da bo društvo tudi v bodoče tako uspešno delovalo, tako na 
operativnih kot tudi na organizacijskih in drugih področjih.

V imenu Gasilske zveze Slovenije vam čestitam ob visokem jubileju ter se 
zahvaljujem celotnemu članstvu za vsestransko uspešno delo. Prepričan sem, da boste 
tudi v bodoče tako zagnani in uspešni.

Predsednik GZS
Ernest Eöry
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Z globokim spoštovanjem iskrene čestitke k vašemu 
jubileju

Ni preprosta zadeva zapisati nekaj misli v uvodnik zbornika 
in s tem obelodaniti uspešno rast in delovanje vašega 
cenjenega gasilskega društva. Prepričan pa sem, da bodo 

to vrzel zapolnili drugi prispevki, zlasti ocena rasti ter razvoja 
društva od ustanovitve leta 1907 pa do danes. Glede na to se moj 
prispevek omejuje v glavnem na temeljne vrednote, ki jih neguje 
društvo skozi zgodovino in novejšo organiziranost.

Pred ustanovitvijo Občinske gasilske zveze Ruše, leta (1983), oz. sedanje Gasilske 
zveze Ruše kot sopotnice Občine Ruše, je Gasilsko društvo Smolnik delovalo v 
okviru VI. sektorja takratne Okrajne gasilske zveze Maribor, kateri je nekaj časa, 
kakor tudi občinski GZ Ruše, poveljeval njihov član Hubert Ketiš. V njegov spomin 
je pred leti društvo uvedlo redno letno tekmovanje Memorial Huberta Ketiša. Ni bil 
slučaj ali simbolika, da je bil izveden ustanovni občni zbor Občinske gasilske zveze 
Ruše prav v gasilskem domu na Smolniku. Gasilsko društvo Smolnik je bilo že takrat 
vzorno društvo na območju Ruš, pa tudi širšega področja, katerega požarni rajon oz. 
območje uspešno pokriva do meje požarnega rajona Gasilskega društva Lovrenc na 
Pohorju, ki prav tako v tem letu praznuje častitljivih 130 let uspešnega delovanja.

Gasilsko društvo Smolnik in njegovi člani so v svojem 100-letnem delovanju s 
pokončno držo in tradicionalno aktivnostjo preživeli različne družbene in politične 
sisteme, pri čemer pa so vse skozi ohranjali in tudi ohranili temeljno humano 
načelo pomagati sočloveku v nesreči. Reševati ljudi in premoženje ne glede na 
premoženjski, socialni ali kakršni koli status človeka, ki je bil v danem trenutku 
pomoči potreben. Kot posebno vrednoto šteje društvo s številnim podmladkom, 
ki je s svojimi nastopi in aktivnostjo, tako doma kot tudi v zamejstvu, lahko 
za zgled ožji in širši okolici. Ženske, člani in nenazadnje veterani, ki skupaj in 
vsak zase ohranjajo in razvijajo etična in moralna načela gasilske organizacije, 
pomagati sočloveku v stiski, prav tako vzbujajo spoštovanje in zgled. Zlasti 
delujejo na preventivnem področju v izogib požarom in drugim podobnim nesrečam. 
V ta namen se tudi člani in mladina usposabljajo, da so sposobni obvladati sodobno 
tehnologijo. Društvo je ustrezno opremljeno z osebno in skupno sodobno tehnično 
opremo. Za dosego tega položaja pa so člani vložili v preteklem obdobju na tisoče 
prostovoljnih ur. Da bi obdržali sedanji nivo delovanja, bo potrebno nadalje vlagati 
nešteto ur prostovoljnega dela, kar pa po mojem prepričanju za društvo ne bo ovira.

Poleg prostovoljne gasilske dejavnosti se je na Smolniku razvil center, kjer se družijo 
občani, odvijajo se kulturne, športne in druge prireditve, vse to pa dviguje ceno in 
ugled društva.

GZ Ruše in pisec tega sestavka sta ponosna, da ima GZ Ruše v svojem sestavu tako 
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uspešno in širokogrudno društvo. Gasilskemu društvu Smolnik, njegovim članom in 
vodstvu društva, se v imenu Gasilske zveze Ruše zahvaljujem za uspešno delovanje 
vseh 100 let. Izrekam iskrene čestitke k jubileju in dobre želje za v bodoče.

Lepo vas pozdravljam z gasilskim pozdravom »Na pomoč«.

Častni predsednik GZ Ruše
in njen podpredsednik

Otmar Peruš, univ. dipl. iur.
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Dobro sodelovanje pomeni naš miren spanec

Jubileji so priložnost za bolj poglobljeno razmišljanje o stvareh, 
ki se zdijo v vsakdanjem življenju nekaj povsem normalnega. 
To velja tudi za sodelovanje našega podjetja Geberit-Sanitarna 

tehnika d.o.o. s Prostovoljnim gasilskim društvom Smolnik.
Skoraj ne moremo verjeti, da bo čez tri leta minilo že 50 let 

našega sodelovanja ali bolje rečeno uspešnega skupnega delovanja. 
Dolgoletno sodelovanje je namreč preraslo v tako obliko, kjer 

je del dejavnosti Prostovoljnega gasilskega društva Smolnik istočasno del našega 
poslovanja in so člani gasilskega društva pravzaprav naši sodelavci.

Gasilci iz Smolnika redno mesečno opravljajo preglede o stanju protipožarne zaščite 
v našem podjetju ter s pripombami in nasveti skrbijo za našo varnost, s tem pa tudi za 
naša delovna mesta, ki bi bila ogrožena v primeru večjega požara. Skupaj smo bili pri 
varovanju pred požari uspešni, saj v našem podjetju do sedaj ni bilo večjega požara.

Gasilci z nami sodelujejo tudi ob večjih nalivih in obilnejšem sneženju, odpravi 
posledic naravnih nesreč in pri večjih čiščenjih asfaltnih površin ter kanalizacije v 
našem podjetju.

Veseli in obenem ponosni smo, da smo in da lahko tudi danes aktivno sodelujemo 
pri razvoju Prostovoljnega gasilskega društva Smolnik, predvsem pri nabavi sodobne 
gasilske opreme.

Ob 100-letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Smolnik vam iskreno 
čestitamo v prepričanju, da boste še naprej tako uspešno razvijali svojo dejavnost, pri 
kateri želimo biti sestavni del tudi v bodoče.

Direktor Geberit d.o.o
Marjan Urbančič
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Ob 100-letnici društva

Sto let je visok jubilej, ki ga ne dočaka vsako društvo. Za 
gasilska društva je značilno, da le redko prenehajo delovati. 
Gasilci smo znani po tem, da nam gasilstvo nekako zleze 

pod kožo in zato tisti pravi člani društva – zanesenjaki – vztrajajo, 
kljub občasnim težavam. Biti gasilec – operativec ni zabava, je 
predvsem odgovornost, odrekanje družini in nekaterim drugim 
prijetnejšim stvarem. Nesebično pomagati ljudem ob vsakem 

času ne zmore vsak.
Članstvo v društvu je prostovoljno, zato ne moreš pričakovati nagrade za svoje 

delo. Je pa veliko zadovoljstvo, ko s svojim nesebičnim ravnanjem pomagaš ljudem, 
ko jih prizadene nesreča. Ljudje znajo ceniti pomoč gasilcev, saj nam na različne 
načine pomagajo, ko potrebujemo sredstva za vozila in opremo.

Sto let je dolga doba, spomini na pretekle dogodke so že zbledeli in pričevalcev 
iz začetkov delovanja društva ni več. Gasilci nismo najboljši zapisovalci preteklih 
dogodkov in zato žal obstaja le malo pisnih virov iz začetnega obdobja našega 
društva. Kakšna slika se še že najde, žal pa nima ohranjenega niti približnega datuma 
nastanka.

Izdaja kronike o delu društva je zato priložnost za poglobljeno analizo preteklih 
dogodkov. Zbrani podatki se na ta način ohranijo našim potomcem.

Društvo je skozi svojo 100 letno zgodovino prehodilo pot, ki ni bila vedno rožnata. 
Navsezadnje je preživelo dve svetovni vojni in več menjav oblasti. Gasilci smo kljub 
temu ostali zvesti našim načelom, da pomagamo ljudem ob vsakem času in vsakem 
vremenu. Pri tem se seveda nemalokrat podajamo tudi v različne nevarnosti.

Sodobna tehnika, s katero razpolagamo in novi različni materiali v proizvodnih 
procesih zahtevajo visoko strokovno znanje in nenehno usposabljanje.

V kroniki smo poizkušali zajeti vse pomembne dogodke zadnjih sto let. Zaradi 
pomanjkanja verodostojnih virov so nekateri dogodki zapisani le po pričevanju še 
živih članov društva. Zato je prišlo lahko tudi do kakšne napake; morda smo celo 
izpustili kakšen pomemben dogodek. Za to se vam opravičujemo, kajti to se ni 
zgodilo namerno.

Društvo je bilo vsa pretekla leta tesno povezano s krajem, ljudmi in delovnimi 
organizacijami. Smolnik je bil nekoč majhen kraj z veliko manj prebivalci kot danes. 
Skoraj iz vsake hiše je bil kdo član društva, znani pa so tudi primeri, da so bile v 
društvo včlanjeni vsi družinski člani.

Prav je, da se ob tem visokem jubileju spomnimo vseh preminulih članov društva, 
od katerih so mnogi svoja najlepša leta namenili gasilstvu. Ne smemo pozabiti niti 
tistih, ki so jim moči že opešale in ne morejo več ustvarjalno delovati v društvu. Vsem 
izrekam zahvalo, kajti brez njih danes društva ne bi bilo. Pripomogli so, da je društvo 
kljub težkim časom preživelo in dočakalo 100 let.
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Zahvala gre tudi krajanom Ruš, Smolnika in Fale za podporo, ki so jo nudili društvu 
v preteklosti. Pričakujem, da bomo našo medsebojno vez ohranili tudi v prihodnje, 
saj smo drug drugemu potrebni vsak dan. Tudi ob letošnji obnovi gasilskega doma 
smo naleteli na dober odziv. Z vašo pomočjo smo ustvarili veliko, obnova doma pa 
bo polepšala bivanje v njem vsem vam, ki zahajate vanj ob različnih prireditvah. 
Hvala vam.

Pozabiti ne smemo tudi nekaterih podjetij, ki imajo posluh za potrebe gasilcev. Žal 
povsod ni tako, nekatera še vedno menijo, da se jim ne more nič zgoditi.

Na koncu izrekam vsem članom, članicam in mlajši generaciji smolniških gasilcev 
zahvalo za dosedanjo pomoč pri razvoju društva. Teh uspehov ne bi bilo brez vašega 
nesebičnega dela in odpovedovanja v korist gasilstva. Prepričan sem, da bomo tudi 
v prihodnje ostali zvesti gasilski tradiciji – pomagati ljudem ob požarih in drugih 
nesrečah.

Zahvaljujem se vsem donatorjem in pokroviteljem, ki so omogočili izdajo našega 
zbornika in izvedbo jubilejne slovesnosti.

NA POMOČ!

Predsednik PGD Smolnik
Franc Fašnik V.G.Č.
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Operativa v PGD Smolnik

»Ogenj in voda sta človekova spremljevalca od pradavnine. Bila sta nam in še zmeraj 
sta naš prijatelj in sovražnik. Prijatelj od trenutka ko smo ju lahko obvladali, zajeli in 
pogasili ter sovražnika v trenutkih, ko se razbesnita. Takrat jima je kos samo človeška 
sloga in vztrajnost.«

100 let je dolga in častitljiva doba za življenje in delo 
kateregakoli društva. V teh letih je društvo doseglo vidne 
uspehe na področju preventive. Vidni so tudi rezultati pri 

opremljenosti z intervencijskimi vozili, gasilnimi sredstvi ter osebno 
zaščitno opremo. Zadnja leta se lahko pohvalimo s skupino žensk 
gasilk, ki so prav tako kot moški zelo uspešne pri delu v našem 
društvu. Predvsem pri mladih se moramo v naši organizaciji še 

posebej zavedati, kako pomembno je delo v društvih, zato mora še naša stalna naloga 
ostati ustvarjanje pogojev za pridobivanje podmladka v gasilske vrste. Kljub začetnim 
težavam, s katerimi se je društvo srečevalo, smo tako po usposobljenosti, kot tudi po 
opremi, ki jo danes uporabljamo pri svojem delu, postali zavidanja vredni.

Vemo pa, da je operativa tista gonilna sila društva, ki opravlja vse; intervencij pri 
požarih in različnih nesrečah, udeležuje se gasilskih tekmovanj in raznih srečanj. Sem 
spada tudi osebno izobraževanje članov, da lahko premagujejo vse delovne naloge. 
Za vso omenjeno delo se torej še vedno najdejo ljudje, ki ob svojem rednem delu in 
delu doma, najdejo kakšno urico in svoj prosti čas žrtvujejo za prostovoljno pomoč 
sokrajanom in družbi.

Ne smemo pa pozabiti, da je vse to plod 100 letnega trdega dela članov, seveda ob 
podpori naših krajanov in širše družbene skupnosti. Naše društvo združuje številne 
zveste člane in preko njih tudi druge ljudi. Zato naj bo ta naša obletnica priložnost, 
da napravimo pregled čez prehojeno pot, da naredimo nove načrte in smernice za 
prihodnost. Izkušnje, ki smo si jih nabirali skozi vso to obdobje, so dokaz, da smo 
se razvili v dobro gasilsko organizacijo. Upam si trditi, da nobeno drugo društvo ne 
porabi toliko prostega časa za pomoč drugim. In če ne bi bilo naše vztrajnosti, danes 
ne bi praznovali tako visoke obletnice.

Ob tej priložnosti obudimo spomin na tiste, ki so v preteklosti mnogo pripomogli 
k temu, da delujemo dobro in uspešno že celo stoletje, a jih žal ni več med nami. 
Zato naj bo ta jubilejni praznik namenjen predvsem Vam, drage gasilke in gasilci, saj 
ste Vi glavni nosilci vrednost izreka ‘V službi ljudstva na pomoč!’

NA POMOČ!

Poveljnik PGD Smolnik
Franci Svenšek
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Spoštovani gasilci in gasilke!

V naše društvo sem se včlanil leta 1971 kot pripravnik, 
nakar sem po predpisih gasilske zveze Slovenije opravil 
izpit za gasilca. Kot vesten gasilec mi ni bilo dovolj biti 

le to, zato sem se odločil, da nadaljujem z izobraževanjem v 
gasilstvu. V teh 35 letih službovanja v gasilstvu sem opravil 
naslednje izpite: tečaj za vodjo enote NGČ, tečaj za vodjo 
enot GČ ter poveljniški izpit. Moja želja je še, da opravim 

specialnost za vodjo intervencije. Moram pa tudi poudariti, da niti v društvu 
niti v naši zvezi, nobena funkcija ni plačana, povedano drugače – vse se dela na 
prosovoljnem nivoju.

Leta 1989 sem bil izvoljen za podpoveljnika našega društva in to funkcijo 
opravljam še danes. Leta 2003 sem bil iz strani občinskega poveljstva občine 
Ruše izvoljen za poveljnika občinskega poveljstva in član štaba CZ. Lahko rečem, 
da se je v tem obdobju mojega poveljstva veliko naredilo.

Velik poudarek sem dajal na razna usposabljanja in seminarje, saj se kot 
poveljnik zavedam, da odgovarjam za gasilca ki je na intervenciji. Naj omenim 
še večje intervencije v zadnjih letih: črpanje vode v Celju, dve neurji s točo, 
pomoč pri gašenju gozdnega požara na Krasu ter gašenje velikega požara pri 
Tovarni dušika Ruše. Lahko se pohvalim, da v vseh teh akcijah in bil poškodovan 
noben gasilec. In to je dokaz, da se dela dobro, kar se tiče operative. Zavedati 
se moramo, da je požarno varstvo vse bolj zahtevno, nevarnosti vse večje in 
tehnologija za gašenje vse dražja. To so sredstva, ki so in bodo nujno potrebna za 
uspešno gašenje in preprečevanje škode. Tako je bilo v preteklosti, tako je danes 
in tako bo tudi v prihodnje. Delo operative bo tudi v prihodnje usmerjeno k 
stalnemu utrjevanju naše organizacije, skrbela bo za krepitev zdravih medsebojnih 
odnosov na vseh področjih naše dejavnosti, kar je vsekakor porok za boljše delo 
in še večjo uveljavitev naše organizacije v demokratični Sloveniji. Ob letošnjem 
praznovanju 100-letnice našega društva, bi se vsem našim članom zahvalil za 
razumevanje in delo, ki so ga oziroma smo ga opravili v vseh teh letih.

Na dobro in vestno opravljanje dela prostovoljne gasilske službe kažejo 
tudi priznanja, ki so nam bila dodeljena s strani CZ - bronasta znaka: Jože 
Hadner in Drago Strnad, srebrni znak: Uroš Štanc in zlati znak: Franc Svenšek. 
ČESTITAM.

Še nekaj o obveščanju in telefonskem klicu na pomoč ob požaru ali drugih 
nesrečah.

Telefonska klicna številka je 112, to je številka Regijskega centra za obveščanje 
v Mariboru; Re-Co alarmira naša gasilska društva z javnim alarmiranjem, s 
sireno ali tihem alarmiranjem, oz. s sproženjem pozivnikov. Za alarmiranjem s 
sproženjem siren imamo z Regijskim centrom v Mariboru in soglasjem župana 
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dogovor , da v primeru požara na objektu istočasno sproži Re Co MB sirene vseh 
društev v občini Ruše, da je intervencija hitrejša in uspešnejša.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Podpoveljnik PGD Smolnik
Poveljnik občinskega poveljstva občine Ruše

Drago Strnad GČ II.st.

Obisk ministra

Dne 28. 03. 2007 je društvo obiskal minister za obrambo g. Karel Erjavec. 
Ob prisotnosti župana, g. Vilija Rezmana, smo mu predstavili kratko 
zgodovino društva, stanje opremljenosti z osebno in skupno zaščitno 

opremo. Predstavili smo mu tudi priprave na obeležitev 100-letnice društva.
Povabili smo ga, da se udeleži naše zaključne prireditve dne 23.06.2007 in ga 

prosili za prevzem častnega pokroviteljstva. Dogovorili smo se za ustrezno pomoč pri 
nabavi osebne zaščitne opreme.

Žal je imel minister ta dan še druge obveznosti, zato je bilo naše druženje kratko, 
a zelo prisrčno.

Predsednik društva
Franc Fašnik V.G.Č.
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Gasilec-gasilka veteran(ka)

Prednost v gasilstvu je želja pomagati ljudem v stiski, reševati 
življenja in družbena premoženja je nenadomestljiva 
dobrina in narodno bogastvo. Da postaneš veteran, je 

dolga pot gasilstva. To so tisti gasilci in gasilke - prostovoljci, 
ki so z operativnim delom že zaključili in sedaj na mladi rod 
prenašajo svoje bogate gasilske izkušnje.

Našim gasilcem in gasilkam, ki so danes že veterani in so iz 
generacije v generacijo ohranjali prostovoljno gasilstvo na Smolniku gre zahvala za 
vse, kar je bilo narejenega.

Posebej bi pozdravila tovariša Milana Vernika in Avgusta Zlodeja ter veteranko 
Danico Očko, ki so vstopili v gasilske vrste še zelo mladi.

Hvala, tovariši VETERANI!

Smolniški veterani
Milan Vernik gasilec od leta 1949
Avgust Zlodej gasilec od leta 1951
Erih Ketiš gasilec od leta 1960
Franc Anžel gasilec od leta 1974
Karel Štibler gasilec od leta 1977
Anton Pupaher gasilec od leta 1963
Branko Rižnik gasilec od leta 1976
Franc Fašnik gasilec od leta 1989

Veteranke
Danica Očko gasilka od leta 1958
Jolanka Ketiš gasilka od leta 1969
Anica Celan gasilka od leta 1969
Fračka Anžel gasilka od leta 1978
Ana-Marija Rižnik gasilka od leta 1979

Predsednica komisije za veterane
PGD Smolnik

Ana-Marija Rižnik
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Članice v PGD Smolnik

Članice PGD Smolnik smo s svoji delovanjem prisotne že vrsto 
let in skupaj z ostalimi člani in organi sooblikujemo celotno 
podobo društva. Po svojih zmožnostih sodelujemo pri urejanju 

gasilskega doma in njegove okolice, pri pripravi različnih prireditev in 
prvomajskih veselic. Aktivno se udeležujemo gasilskih tekmovanj in 
organiziranih vaj, športnih tekmovanj ter tradicionalnega memoriala, 
ki ga vsako leto pripravlja prav naše društvo. Lahko se pohvalimo z 

vrsto priznaj in pokalov, ki smo jih pridobile na raznih tekmovanjih. Udeležujemo se 
izobraževanj, seminarjev in posvetov ter sodelujemo z ostalimi društvi v naši zvezi.

Vesele in ponosne smo na naše članstvo v društvu, še posebej letos, ko praznuje 
častitljivo obletnico.

Ob tej priložnosti bi se kot predsednica komisije za članice v PGD Smolnik 
zahvalila vsem članicam za sodelovanje.

Predsednica komisije za članice
PGD Smolnik
Danica Očko
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Delo z mladimi

Za nami je eno izmed daljših obdobij, v katerem se je skozi čas 
pisala zgodovina življenja in dela Prostovoljnega gasilskega 
društva Smolnik. Skozi njega in ob njem se izkazuje tudi 

zgodovina življenja in dela manjšega člena, ki je njegov sestavni 
del in je za društvo zelo pomemben. Veliko je bilo posameznikov 
in desetin, ki so se zapisali kot vodje in člani gasilske mladine in 
veliko je bilo opravljenega dela ter doseženih rezultatov, vendar 

vsega tukaj v podrobnosti ne gre zapisati. Dovolj bo, da se jim zahvalimo in povemo, 
da njihov trud ni bil zaman.

Prav gotovo je za prihodnost in neomajnost obstoja društva pomembno, da ima v 
svojih vrstah pripadnike, ki tvorijo enega izmed osnovnih temeljev za obstoj in uspešno 
delo. Tega so se v preteklosti skozi svoje delovanje v celoti dobro zavedali

Naši predhodniki so v svoje vrste kontinuirano vključevali mlade člane. Ti so skozi 
gasilsko vzgojo in usposabljanje odraščali, dopolnjevali članske vrste ter opravljali 
različne naloge v samem društvu. Še toliko bolj pomembno pa je, da se tega zavedamo 
sedaj, v časih, ko imajo mladi na izbiro veliko število interesnih dejavnosti s katerimi 
se lahko ukvarjajo.

Društvo je mlad gasilski rod pridobivalo z uspešnim delom in ugledom, ki so si ga 
ustvarjali skozi ves čas delovanja in vsakdo, katerega so gasilci sprejeli v svoje vrste, je 
lahko bil tega vesel. Gasilsko delo je bilo vselej zelo zanimivo, mladim pa so se ponujale 
možnosti, da se družijo in spoznavajo ter doživijo še kaj bolj zanimivega, kot je bil 
njihov vsakdan. Večji del mladih je prihajalo iz družinskih in sorodstvenih krogov članov 
društva, a še premalo, zato je bil dobrodošel vsak iz ožjega in širšega dela kraja. Mladih 
je bilo v različnih obdobjih različno število, včasih preveč včasih premalo, vendar vselej 
toliko, da je njihovo delo neustavljivo potekalo naprej. Le malokdo v tako majhnem 
kraju kot je Smolnik, ni bil član gasilske mladine Prostovoljnega gasilskega društva.

Člani gasilske mladine so se in se tudi sedaj kalijo od pionirjev in mladincev preko 
pripravnikov do polnoletnih članov društva. Vsi niso prišli do članskih vrst iz različnih 
razlogov, tisti, ki pa so imeli možnost in so bili dovolj zavzeti, so vsi postali operativni 
člani društva ter so na razpolago, da prostovoljno priskočijo na pomoč krajanom v sili. 
Skozi vso dolgo obdobje delovanja je društvo težilo k temu, da so iz mladih kadrov 
vzgojeni člani prevzemali tudi najodgovornejše funkcije v društvu.

Za neposredno vodenje in delo z mladimi je bil v preteklosti s strani društva izvoljen 
in zadolžen mentor mladine. Kot samostojni vodja ni imel pomočnikov, zato je moral 
svoje delo opravljati individualno. Vsi mentorji, ki so se vrstili skozi obdobja, so se trudili 
po svojih močeh in prispevali delež ter pustili svoj pečat pri delu z mladimi. Skozi čas so 
se zahteve za delo z mladimi spreminjale, postajale so vse širše in zahtevnejše. Matično 
društvo se je tem spremembam vseskozi uspešno prilagajalo z zagotavljanjem finančnih 
in materialnih sredstev ter drugih pogojev za kvalitetno delo.
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Sistem vodenja in dela z gasilsko mladino v sedanjem času poteka na sledeči način. 
Vodenje in delo z mladimi poteka preko izvoljene mladinske komisije društva. Vodi jo 
predsednik, komisija pa lahko ima v svoji sestavi več pomočnikov zadolženih za delo 
na različnih področjih ter več mentorjev desetin, ki so odgovorni za neposredno delo s 
posameznimi desetinami. Mladinska komisija izvršuje aktivnosti na podlagi vsebin in 
programov Mladinskega sveta gasilske zveze Slovenije ter matičnega društva. Za svoje 
delo je v celoti odgovorna organom društva, katerim predlaga svoje načrte dela, le ti pa 
jih potrjujejo.

V današnjih časih, smo priča velikim spremembam in hitremu razvoju družbe. Mladi 
imajo na razpolago velik spekter najrazličnejših dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjajo 
in kjer se lahko dokažejo. V društvu se tega dobro zavedamo in znamo prisluhniti željam 
mladih članov, zato širimo svoje aktivnosti iz gasilskih še na druga zanimiva področja 
(šport, rekreacija, letovanja, izleti, strokovne ekskurzije in družabna področja). Delo z 
njimi mora potekati načrtno in kontinuirano. Za razliko od večine drugih društev se 
članarina v društvu ne plačuje, večino vseh stroškov, ki nastanejo krije matično društvo. 
V času, v katerem mladina organizirano sodeluje na gasilskih aktivnostih, so njeni člani 
tudi zdravstveno zavarovani v primeru nezgod. Na ta način pridobimo dovolj mladih 
za nemoteno delo in razvoj, le ti nas iz nepomembnih vzrokov ne zapuščajo in z leti 
prehajajo v članske vrste društva.

Gasilska mladina je v osnovi vedno uspešno izvrševala naloge in sledila načelom, ki 
izhajajo iz Statuta društva. Svoje aktivnosti usklajuje z interesi društva in širi njegov 
ugled v ožjem in širšem prostoru.

V tem dolgoletnem obdobju se je mladina izkazovala v kraju s predstavitvami na 
različnih prireditvah lastnega in drugih društev. Na področju širjenja požarne varnosti v 
kraju smo izdelali in razdeljevali krajanom in otrokom razno pisno gradivo. Organizirali 
in sodelovali smo na različnih gasilskih vajah za mlade. Pripravili in sodelovali smo 
na različnih tekmovanjih iz področij gasilskih znanj in veščin ter sodelovali tudi na 
gasilskih športnih tekmovanjih v občini in regiji.

Na vseh tekmovanjih, tako v tekmovanju iz gasilskih znanj, kot tudi na gasilsko 
športnih tekmovanjih, smo bili zelo uspešni; na občinskih in regijskih nivojih smo 
dosegali tako dobre rezultate, da smo se uvrstili celo na državna tekmovanja, kjer smo 
bili prav tako vrhunski.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članom, ki so bili in so v vrstah gasilske 
mladine, saj brez njihove želje ter volje ne bi bilo uspehov.

Na koncu se zahvaljujem vsem, ki so nam nudili pomoč pri našem delu in imeli 
razumevanje; želim pa si uspešnega sodelovanja tudi v prihodnosti.

Predsednik Mladinske komisije
PGD Smolnik

Danilo Švikart
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Društvo skozi stoletje

Letos mineva 100 let od ustanovitve prve gasilske »brambe« na Smolniku. Na 
svečnico 2. februarja 1907 se je v takratni gostilni Fuks – danes domačija 
Šmidhofer zbrala peščica uslužbencev in delavcev Tovarne vžigalic na 

ustanovnem občnem zboru. Med njimi so bili: Janez Flek, Edvard Švajger, Ivan 
Jug, Ignac Flakus ter Jože Gorenjak. Ustanovitev gasilske čete je tesno povezana s 
Tovarno vžigalic in njenim lastnikom Wošnagom. Proizvodnja vžigalic je bila zaradi 
uporabe belega fosforja zelo nevarna, saj je povzročila že več požarov.

Ob ustanovitvi je gasilska četa štela 14 mož, njihova oprema pa je bila:
• brizgalna na konjsko vprego in sedeži za moštvo,
• 150 m cevi,
• gasilske lestve,
• 16 gasilskih čelad in 16 sekiric s pasovi,
• 2 gasilska roga,
• 2 manjši ročni brizgalni.
Opremo je kupil lastnik tovarne Wošnag, kljub temu pa so gasilci gasili požare tudi 

izven tovarne. Prvi ognjeni krst so doživeli pri požaru v Šturmovi grabi, kasneje pa so 
sodelovali skupaj z drugimi gasilci v bližnji okolici.

Po I. svetovni vojni je gasilce vodil prvi slovenski predsednik Mirko Gorišek, ki se je 
leta 1921 zaposlil v Tovarni vžigalic kot ravnatelj. Bil je tudi župan Ruš, v tem času je za 
kraj veliko naredil. Postavil je temelje novi šoli, pričel z izgradnjo vodovoda in ceste Ruše-
Areh, pomagal pri izgradnji Sokolskega doma in bil vsestransko dejaven v družbenem in 
družabnem življenju takratnih Ruš. Leta 1930 je odšel službovat v Beograd, kjer je leta 
1958 umrl. Pogreb je bil v Mariboru ob spremstvu številnih gasilcev.
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Po odhodu Mirka Goriška je vodstvo gasilskega društva prevzel Ignac Flakus.
Leta 1926 so dobili za takratne razmere zelo moderno motorno črpalko, ki je imela 

veliko zmogljivost. Leta 1927 je društvo dobilo prvi gasilski avto, ki ga je društvu 
podaril tovarnar Pogačnik. Avto je za delo gasilcev pomenil veliko pridobitev.

Vso opremo so gasilci imeli shranjeno v prostorih Tovarne vžigalic, kajti niso še 
imeli gasilskega doma. Zato so začeli razmišljati o gradnji. Leta 1928 so zavihali 
rokave pod vodstvom Jožeta Osovnikarja, človeka, ki je bil do kraja predan idejam 
gasilstva in je bil tudi sposoben organizator. V neposredni bližini tovarne je pričel 
rasti gasilski dom, katerega so predali svojemu namenu leta 1929. Pri gradnji so 
poleg gasilcev pomagali tudi krajani.
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Lastna streha nad glavo je za razvoj gasilstva na Smolniku pomenila zelo veliko. 
Društvo se je številčno krepilo in se usposabljalo za večje in zahtevnejše gasilske 
akcije. Da so se gasilci tudi leta 1930 znali znajti, priča blagajniška knjiga za leto 
1930.
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Kako so izgledale kadrovske evidence, kaže evidenčni list iz matične knjige za 
dolgoletnega predsednika Ignaca Flakusa.
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Med II. svetovno vojno je nekaj članov odšlo v partizane, drugi so bili nasilno 
mobilizirani v nemško vojsko. Pridružilo se jih je nekaj novih članov, ki so se raje 
vključili v gasilske vrste kot sodelovali v vojaških vajah takratnega Wermanschafta. Po 
vojni so se preživeli člani društva zopet zbrali in nadaljevali z aktivnostjo.

Ponovno je prednjačil izkušen smolniški gasilec Jože Osovnikar in ker je bil stari 
gasilski dom premajhen, so iskali boljšo rešitev. To so našli v stari strojnici Tovarne 
vžigalic. S prostovoljnim delom vseh članov društva in mnogimi Smolničani so z deli 
končali leta 1951, poleg garaže in garderobe so pridobili še večjo dvorano z odrom. S 
tem se je na Smolniku razmahnilo bogato kulturno življenje v okviru DPD Svoboda 
Lobnica-Smolnik. V gasilski dvorani so bile odigrane številne dramske in glasbene 
predstave.

Mejnik v razvoju društva predstavlja leto 1957, ko je tovarna Jeklo podarila društvu 
stari avtomobil Chevrolet, ki ga je takratni poveljnik društva Hinko Rebernik 
popravil, v Šempetru pri Gorici pa je bil preurejen v gasilsko vozilo. S pomočjo 
delovnih organizacij v kraju - Jeklo, Gorenje-Metalplast, TOZD Gozdarstvo Ruše ter 
s pomočjo krajanov jim je tega leta uspelo nabaviti novo sodobno motorno črpalko 
Rosenbauer 801.

V gasilskem društvu pomeni nabava novega vozila pomemben dogodek. Tako so 
smolniški gasilci krstili novo gasilsko vozilo leta 1969. Šlo je za orodno vozilo TAM 
2000, z nadgradnjo podjetja Karoserist iz Maribora.

Gasilci ne bi bili gasilci, če ne bi nenehno razmišljali o nečem novem in boljšem. 
Gasilski dom je bil neugleden, neudoben in nefunkcionalen. Leta 1977 so imeli 
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pripravljene načrte za temeljito obnovo in dozidavo, zato so stari gasilski dom porušili 
do pritličja.

Vodstvena garnitura društva (predsednik Anton Šafer, tajnik Jože Kamerički in 
nekateri drugi zagnani člani društva) je pričela z zahtevno in drago prenovo gasilskega 
doma. Ob podpori podjetji v kraju, kmetov in drugih krajanov je gradnja hitro 
napredovala in bila končana leta 1978. S to prenovo je društvo posodobilo: dvorano 
in garaže, na novo je dozidalo garderobe in stolp ter dve stanovanji.
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Prenovljen gasilski dom je postal središče kulturnega in družabnega življenja v 
kraju. Z nastankom nove KS Smolnik-Fala, leta 1979, je tudi krajevna skupnost 
veliko prispevala k bogatemu vsestranskemu življenju v gasilskem domu in kraju.

Leta 1980 je na gasilskem domu bila odkrita spominska plošča padlim smolniškim 
gasilcem: Jožetu Knificu, Francetu Segulinu in Blažu Vigecu.

Leta 1982 je društvo praznovalo 75-letnico ustanovitve, praznovanje je bilo 
povezano z 12. občinskim gasilskim praznikom Maribora.

Leta 1983 sta bila predana svojemu namenu gasilska avtocisterna TAM 5500 in 
terensko vozilo UAZ.

Tega leta je bil nabavljen vodni top in črpalka HONDA.
Z nastankom Občine Ruše leta 1982 je nastala tudi Gasilska zveza Ruše, ki je 

vključevala 6 teritorialnih društev in eno industrijsko gasilsko društvo. Do takrat so 
ta društva spadala v VI. gasilski sektor Občinske gasilske zveze Maribor.

Leta 1984 je potekal v Mariboru X. kongres slovenskih gasilcev; smolniški gasilci 
so na Smolniku pripravili srečanje delegatov kongresa.

Leta 1985 je bil razvit pionirski prapor.
Leta 1986 se je pričela dozidava garaž za vozila in prostora za shranjevanje opreme. 

Društvo je pričelo izvajati požarno varnostne preglede v podjetjih Jeklo in Metalplast. 
Istega leta je tudi prišlo do menjave predsednika društva. Zaradi smrti Antona Šaferja, 
ki je to funkcijo opravljal 12 let, je predsedniško funkcijo prevzel Franc Anžel.

Leta 1987 je društvo praznovalo 80-letnico. Na Šmidhoferjevi domačiji je bila 
odkrita spominska plošča, društvo pa je prejelo državno in republiško priznanje.

Leta 1990 je prišlo do zamenjave vodstva društva. Predsedniško funkcijo je prevzel 
Franc Fašnik, funkcijo tajnika pa Irena Pečar.

Leta 1991 je društvo skupaj s sindikati pričelo z organizacijo 1. majskega srečanja. 
Prireditev je postala tradicionalna in vsako leto privabi ogromno obiskovalcev.

Zaradi večje okvare na orodnem vozilu, je društvo leta 1992 pričelo z zbiranjem 
sredstev za zamenjavo 23 let starega orodnega vozila.
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Tega leta je po daljši bolezni umrl dolgoletni tajnik in vsestranski gasilec Jože 
Kamerički.

Leta 1993 je društvo nabavilo novo orodno vozilo TAM 80T. S pomočjo krajanov, 
GZ Ruše in Občine Ruše je društvu uspelo zbrati potrebna sredstva.

Istega leta se prične nadzidava garaž.
Februarja 1994 je po dolgi bolezni umrl dolgoletni gospodar društva Anton 

Celan.
Dne 24. 7. 1994 je bilo predano svojemu namenu orodno vozilo.

Nadaljuje se gradnja prizidka.
Konec leta 1995 je bil prizidek zgrajen. Društvo je pridobilo veliko sejno sobo in 

pisarno.
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Leta 1996 je društvo organiziralo I. gasilske športne igre, ki so postale 
tradicionalne.

Leta 1997 je društvo praznovalo 90-letnico. V okviru praznovanja je bilo 
organiziranih več prireditev. Osrednja prireditev je bila 30. avgusta 1997 z razvitjem 
novega praporja. Izdan je bil jubilejni zbornik, v katerem je bilo podrobno opisano 
dogajanje v društvu od leta 1979 do 1997.

Leta 1998 je vodstvo društva pričelo razmišljati o nabavi nove avtocisterne, ki bi 
zamenjala 26 let staro vozilo TAM 5500. Po zaslugi direktorja podjetja Prosan, danes 
Geberit, g. Urbančiča, se je opustila misel o nabavi rabljenega vozila. Vrednost novega 
vozila skupaj z nadgradnjo je bila ocenjena od 19 do 20 mio sit. Kljub težavnemu 
zbiranju tolikšnih sredstev, so aktivnosti tekle naprej.

Istega leta so bile v dvorani zamenjane zavese na odru in oknih, obnovljen pa je 
bil tudi oplesk dvorane. S sredstvi je pomagala Občina Ruše. To je bilo tudi leto, ko 
se je Občina Ruše razdelila na Občino Ruše, Občino Lovrenc na Pohorju in Občino 
Selnica ob Dravi.

Leta 1999 smo se gasilci v GZ Ruše ukvarjali s svojo bodočo organiziranostjo. 
Zmagalo je spoznanje, da smo združeni v eni gasilski zvezi močnejši in bomo takšni 
lažje opravljali naše naloge. Gasilci smo bili tako ena redkih institucij, ki je po delitvi 
občine ostala skupaj.

Konec junija 1999 smo že pripeljali novo podvozje vozila znamke MAN in ga 
že čez nekaj dni odpeljali na izdelavo nadgradnje, ki je bila opravljena v delavnici 
Sentočnik v Šofji vasi pri Celju.

Vozilo je bilo financirano:
• iz lastnih sredstev,
• sredstvi Občine Ruše,
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• najetjem kredita,
• z donatorskimi sredstvi.
Celotna vrednost vozila je znašala 19,5 mio sit. Od skupnih 14 mio SIT kredita, 

je odplačilo 6 mio SIT prevzelo podjetje Prosan d.o.o, kot proti uslugo se je društvo 
zavezalo opravljati protipožarno preventivo za dobo 10 let.

Novembra tega leta, je umrl član društva Hubert Ketiš, ki je v svoji bogati, več kot 
50-letni, gasilski karieri opravljal številne pomembne funkcije. Bil je častni poveljnik 
GZ Ruše in vse do smrti podpredsednik domačega društva.

Petek 26. januarja 2000 je bil za društvo slavnostni dan. Tega dne smo v garažo 
postavili novo vozilo. Uresničene so bile nekajletne sanje.

Intenzivno smo obnavljali garažo, vgradili nova dvižna vrata, uredili garderobe in 
obnovili kuhinjo. Vse to je bilo končano do 10.junija 2000, ko smo opravili »krst« 
novega vozila.
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Marsikateri član društva si je oddahnil, kljub zavesti, da bomo naslednjih pet let vsa 
razpoložljiva sredstva morali nameniti za odplačilo kredita. Zato je naša intenzivna 
investicijska dejavnost za nekaj časa zamrla. Skrbeli smo predvsem za normalno delo 
operative, nabavo najnujnejše opreme in izobraževanje članstva.

Leta 2001 smo pričeli z gasilskim tekmovanjem – memorial Huberta Ketiša, kot 
spomin na našega dolgoletnega aktivnega funkcionarja gasilske zveze in društva.

Leta 2002 smo gasilski dom s pomočjo Občine Ruše navezali na javno kanalizacijsko 
omrežje in se na ta način rešili greznic, ki so nam povzročale velike težave.

Na občnem zboru leta 2003 se je zamenjal tajnik društva. Namesto Danice Vagner, 
je tajniške posle prevzel naš član Aleš Stražar. Tega leta smo si že nekoliko finančno 
opomogli in pričeli razmišljati o nabavi vozila za prevoz članstva. V društvu so bili že 
nekaj let zelo aktivni mladi, od pionirjev do mladincev. Bilo jih je treba prevažati na 
razna tekmovanja, orodno vozilo pa ni izpolnjevalo pogojev za prevoz oseb.

Člani društva smo ponovno strnili vrste, zbirali sredstva pri krajanih in podjetjih ter 
konec leta nabavili vozilo – Renault kombi, kot gasilsko vozilo za prevoz moštva.

Leta 2004 smo za to vozilo preuredili garažo. Na zahodni strani gasilskega doma 
smo zgradili nadstrešek, ki služi v poletnem času mnogim prireditvam. Istočasno je 
bil s pomočjo Občine Ruše zgrajen asfaltni plato namenjen gasilskim tekmovanjem, 
raznim igram in drugim prireditvam.

Novo vozilo smo svečano »krstili« 26. junija 2004.
Leta 2005 smo izločili iz prometa staro terensko vozilo UAZ, ga dali kleparsko in 

avtoličarsko obnoviti. Predvideno je za vozilo »veteran«, namenjeno za razne parade 
in druge priložnosti.

Prav tako smo prenovili notranjost zadnjega dela orodnega vozila – prostor za 
motorno črpalko, cevi in orodje.
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Leta 2006 je mladinska ekipa prvič sodelovala na državnem gasilskem mladinskem 
tekmovanju v Staršah in osvojila 19. mesto. To je bil sploh prvi nastop, kakšne ekipe 
našega društva na državnem tekmovanju.

Teči so pričele priprave na praznovanje 100-letnice.
Izvedli smo priklop ogrevanja na zemeljski plin. Pripravljali smo se na prekritje 

strehe in zamenjali nekaj oken in vrat.
In leta 2007 …
Priprave na praznovanje 100-letnice intenzivno tečejo. Prekrili smo streho, 

pripravljamo se na popravilo in barvanje fasade. Vsa ta dela in še kup malenkosti 
bomo postorili do prireditev v okviru praznovanj 100-letnice.

Načrtujemo naslednje prireditve:
• V petek 15. junija bo gasilska vaja GZ Ruše na objektih podjetja Geberit d.o.o.. 

Sodelovala bodo vsa društva iz GZ Ruše in nekaterih drugih društev.
• V nedeljo 17. junija bo dan odprtih vrat – obiskovalcem bomo pokazali našo 

opremo in prostore. V dvorani gasilskega doma bo razstava ročnih in likovnih 
del.

• V soboto 23. junija bo osrednja prireditev s:
 - slavnostno sejo upravnega odbora,
 - povorko gasilskih vozil in članstva,
 - proslavo,
 - z družabnim srečanjem.

S tem zadnjim dejanjem bomo tudi zaključili prireditve ob naši 100-letnici.
V tem dolgem obdobju je v društvu delovalo veliko gasilcev, ki so s svojim 

požrtvovalnim delom in ustvarjalnostjo dajali društvu potrebni zagon. Njim se je 
treba zahvaliti, da je društvo, kljub občasnim težavam, obstalo in dočakalo 100 let. 
V tem času se je oblast zamenjala večkrat, nobena pa ni bila posebno prijazna do 
gasilcev. Ti so se morali največkrat znajti sami.

Seznam zaslužnih posameznikov bi bil predolg, morda zaradi pomanjkanja 
verodostojnih podatkov tudi nepopoln. Zato naj zahvala velja vsem preminulim 
članom društva in sedanji še živeči generaciji smolniških gasilcev za vsa tista dejanja, 
ki plemenitijo naše prostovoljno delo in po katerih nas naše okolje pozna.

Zapisal Franc Fašnik

P.S.: Zgodovina društva skozi stoletje njegovega obstoja je bila povzeta po razpoložljivih 
dokumentih in slikah, objavljenih podatkov v Zborniku smolniških gasilcev iz leta 
1979 in Jubilejnega zbornika iz leta 1997. Nekaj spominov na pretekla dogajanja so 
dodali še živeči dolgoletni sedanji ali bivši člani društva. Zato morda kakšen podatek 
iz daljne preteklosti ni čisto točen, kar pa ne zmanjšuje bogate tradicije gasilstva na 
Smolniku.
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Članstvo PGD Smolnik 
(evidenca izpisa na dan 31.3.2007)

1. Anžel Franc 2. Anžel Frančka 3. Bačun Jožica
4. Bačun Lovro 5. Bačun Vitko 6. Celan Anica
7. Celan Sonja 8. Celan Suzana 9. Celen Zvonko
10. Črešnar Blaž 11. Ditmajer Tadej 12. Dobaj Jasna
13. Dobaj Mitja 14. Fašnik Franc 15. Fašnik Jure
16. Flakus Miroslav 17. Flakus Rok 18. Fridrih Matic
19. Jerot Franc 20. Kaiser Jože 21. Ketiš Cveto
22. Ketiš Erih 23. Ketiš Jolanka 24. Kokot Drago
25. Kokot Jože 26. Kokot Matic 27. Kokot Nejc
28. Kokot Stanka 29. Kolmanič Darko 30. Kolmanič Marjana
31. Kotnik Cveto 32. Kotnik Miran 33. Kranjc Aljaž
34. Kranjc Iztok 35. Kukovec Joni 36. Kurnik Verona
37. Kušar Branko 38. Kušar Dejan 39. Kušar Marina
40. Kušar Marko 41. Lahovnik Robi 42. Mušič Dejan
43. Očko Bernard 44. Očko Danica 45. Potočar Hedvika
46. Pupaher Anton 47. Pupaher Zdravko 48. Rižnik Ana-Marija
49. Rižnik Branko 50. Robnik Timotej 51. Ropič Daniel
52. Sivec Andrej 53. Smonkar Uroš 54. Stražar Aleš
55. Strnad Anita 56. Strnad Drago 57. Strnad Igor
58. Strnad Jani 59. Strnad Janko 60. Strnad Marija
61. Strnad Marijana 62. Strnad Vili 63. Sušec Alen
64. Sušec Tadej 65. Sušec Vitold 66. Svenšek Aleš
67. Svenšek Dušan 68. Svenšek Franc 69. Svenšek Milka
70. Šef Rok 71. Škrget Domen 72. Škrget Franc
73. Škrget Tomas 74. Šmithofer Žiga 75. Šprem Vlado
76. Štibler Karol 77. Šulc Darja 78. Švikart Aleš
79. Švikart Danilo 80. Švikart Marjana 81. Trop Ivan
82. Urh Matevž 83. Vagner Danica 84. Vagner Gregor
85. Veličkovič Zoran 86. Vernik Branko 87. Vernik Gregor
88. Vernik Jožica 89. Vernik Milan 90. Zlodej Avgust
91. Zavec Dejan 92. Zorman Uroš 93. Žaucer Branko
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Organi društva ob 100-letnici

Upravni odbor
Predsednik: Fašnik Franc
Podpredsednik: Kušar Branko
Poveljnik: Svenšek Franc
Podpoveljnik: Strnad Drago
Tajnik : Stražar Aleš
Blagajnik: Svenšek Dušan
Gospodar: Očko Bernard
Strojni referent: Ketiš Cveto
Pred. komisije za veterane:  Rižnik Ana-Marija
Pred. komisije za članice: Očko Danica
Pred. komisije za mladino: Švikart Danilo
Član:  Jerot Franc
Član:  Flakus Miroslav

Nadzorni odbor
Predsednik: Anžel Franc
Član: Rižnik Branko
Član: Štibler Karol
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Častno razsodišče
1. Predsednica: Strnad Anita
2. Član: Svenšek Milka
3. Član:  Ketiš Erih
4. Član:  Kokot Jože
5. Član:  Vernik Milan

Struktura članstva po strokovnosti
• brez izpita  14
• gasilec 12
• gasilec I. stopnje 23
• gasilec II. stopnje 12
• nižji gas. častnik - NGČ I. st. 2
• nižji gas. častnik - NGČ II. st. 3
• gasilski časnik 2
• gasilski časnik I. stopnje 1
• gasilski časnik II. stopnje 3
• višji gasilski častnik 2
• pripravnik 8
• pionirji in mladinci 11

Struktura članstva
Člani  52  od tega veteranov 8
Članice 22  od tega veterank 7
Pripravniki  8
Mladina 11

Člani društva, ki so opravljali najbolj pomembne naloge 
v letih 1974 – 2007

PREDSEDNIKI
Šafer Anton 1974-1986
Anžel Franc 1986-1990
Fašnik Franc 1990"
POVELJNIK
Svenšek Franc 1974"
BLAGAJNIK
Svenšek Dušan 1975"
GOSPODARJI
Celan Anton 1960-1993
Celan Zvonko 1993-2004
Očko Bernard 2004"
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TAJNIKI
Komerički Jože 1965-1987
Toplak Leopold 1987-1990
Pečar Irena 1990-1993
Vagner Danica 1993-2003
Stražar Aleš 2003"

Opomba: Za obdobje 1907-1974 so podatki tako pomanjkljivi, da jih ni mogoče časovno 
opredeliti. Zato jih ne navajamo.
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Veterani

Družina VERNIK, iz katere izhajam, ni znana le po tem, 
da so Vernikovi fantje znali lepo in ubrano zapeti, temveč 
tudi po tem, da so številni že zelo zgodaj stopili v vrste 

gasilcev.
Starejša brata, Slavko in Poldi, sta že bila člana smolniške 

desetine, ko sva med gasilce, leta 1949, stopila tudi z bratom 
Tonijem.

Vse do leta 1952, ko je bila otvoritev doma (bivša Tovarna vžigalic), sem deloval v 
društvu kot mladinec, nato kot član. Pomagal sem gasiti številne gozdne požare ob 
železnici ter se redno udeleževal vseh vaj in drugih akcij.

Leto 1957 je tako rekoč zapečatilo mojo gasilsko pripadnost, saj sem se udeležil 
šolanja v Medvodah (šolanje je plačala takratna uprava »JEKLA«) in po uspešno 
opravljenem šolanju, sem na pobudo takratnega poveljnika, g. Hinka Rebernika, bil 
postavljen na mesto podpoveljnika in to funkcijo sem opravljal celih 20 let.

Istega leta – 1957 - je društvo dobilo tudi avtomobil Chevrolet, katerega je g. 
Rebernik sam preuredil in je brezhibno služil v gasilske namene; ponosni pa smo bili 
tudi na sodobnejšo in tehnično izpopolnjeno motorno brizgalno Rossenbauer.

Ko smo leta 1968 kupili nov orodni avto TAM 2000, sem v društvu postal šofer 
in strojni referent. Z raznimi priznanji in odlikovanji pa so v zvezi poskrbeli, da naša 
vnema in pripravljenost za delo nista popustili. Tako sem sam v letu 1967 prejel 
odlikovanje 3. stopnje, že leto kasneje (1968) pa odlikovanje 2. stopnje. Ob začetku 
gradnje novega doma leta 1977 sva z gospodom Svenšek Francem naredila t.i. 
»C-klaso« in takrat sem tudi postal šofer »cisterne«, katero sem vozil vse do leta 1998, 
ko sem dopolnil 65 let. V tem času sem ob sofinanciranju tovarne JEKLO pridobil 
tudi stanovanje v novo zgrajenem domu – leta 1979. Vse od leta 1968 do leta 2003 
sem v društvu opravljal delo strojnega referenta. Iz časa mojega aktivnega delovanja v 
gasilskih vrstah na Smolniku, so mi v spominu najbolj ostala prizadevanja za zbiranje 
sredstev za posodobitev opreme in vozil (podiranje lesa) ter delo na požarni varnosti 
– JEKLO, METALPLAST (skladišče na Fali in v Ribnici na Pohorju).

Leta 2004 sem v svojo zbirko odlikovanj dodal še odlikovanje 1. stopnje.
Ko se zdaj po dolgih 58 letih članstva in aktivnega dela v PGD Smolnik spominjam 

in pregledujem številna priznanja za vestno delo, razvoj gasilstva, požrtvovalno delo, 
gradnja doma, priznanja na DPO in društev, je zame osebno zelo veliko priznanje 
to, da se v tem istem društvu še zmeraj počutim dobro in sem »ZADOVOLJEN 
GASILEC VETERAN«.

»ZADOVOLJEN GASILEC VETERAN«

Milan Vernik
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Zlodej Avgust

Rojen 27. 7. l936 na Smolniku, že kot mlad fant, star 
komaj 14 let, je leta 1950 stopil v gasilske vrste znotraj 
bivše Pohorske tovarne kovanega orodja – Ruše, kasneje 

JEKLO Ruše.
V prostovoljno gasilsko društvo Smolnik se včlanil leta 1952 in 

še istega leta opravil tudi izpit za izprašanega gasilca. Leta 1952 
se je začela prenova iz Tovarne vžigalic v gasilski dom. Tovariš 

Zlodej Avgust je bil vrsto let strojni referent. Ob njegovem doslednem in odličnem 
strokovnem delu, je bil strojni park vedno brezhiben in pripravljen za reševanje 
družbenega in zasebnega premoženja. Druga gradnja gasilskega doma se je pričela 
1977, tudi pri tej gradnji je opravil veliko prostovoljnih ur.

Za svoje prizadevno delo v društvu je prejel številna gasilska odlikovanja in 
priznanja. Za 10, 20, 30, 40, 50 let pa tudi pohvale.

Ketiš Erih

V gasilske vrste se je včlanil že leta 1952 v Rušah, leta 1960 
pa je pristopil v Prostovoljno gasilsko društvo Smolnik. 
Poleg njega je bilo aktivnih še 6 bratov z očetom Stankom 

na čelu. Kot aktiven gasilec je bil zelo požrtvovalen pri požarih in 
ostalih nesrečah. Bil je tudi izredno hraber ter vselej pripravljen 
na težka dela in podvige.

Za delo in prizadevnost v društvu je prejel številna priznanja za 
10, 20, 30, 40 in tudi pohvale.

Jolanka Ketiš

Kot mlado dekle je leta 1947 iz Murske Sobote prišla v 
Ruše. Tukaj je spoznala Huberta Ketiša, s katerim se je 
leta 1949 poročila. V tem času je on že bil aktiven gasilec, 

zato se je tudi sama priključila v gasilske vrste. Že leta 1953 se je 
angažirala v prostovoljnem delu pri gradnji še starega doma. Bila 
je pripravljena pomagati pri vseh opravilih v društvu. Vedno je 
stala ob strani svojemu možu, Hubertu, da je on lahko nemoteno 

opravljal zelo zahtevna dela v društvu.
Prejela je številna priznanja in odlikovanja za 10, 20, 30, 40 let delovanja.

Zapisala Ana-Marija RIŽNIK



38

100 let PGD Smolnik

Intervencije in prevozi vode zadnja leta

Leto Doma Zunaj m3 Km
1980 0 2
1981 1 1
1982 1 4
1983 0 1 238,5 1280
1984 3 1 31,5 444
1985 1 1 68 93
1986 1 3 13,5 36
1987 2 0 27 83
1988 3 1 22,5 62
1989 2 2 9 43
1990 0 3 50 139
1991 1 1 9 16
1992 0 2 103 303
1993 3 4 117 468
1994 2 4 140 357
1995 0 4 27 42
1996 2 1 9 21
1997 3 4 45 64
1998 1 5 9 15
1999 0 1 9 12
2000 2 1 135 308
2001 0 0 94 293
2002 3 6 522 1747
2003 5 2 270 794
2004 1 3 22,5 84
2005 2 5 198 409
2006 6 6 99 262

Skupaj 2259,0 7335
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Gasilec študira

Ko še pred leti sem gasil
sem vod katero ime sem
na hišo zlil in ogen pogasil.
A danes temu ni več tako,
ko tehnika napreduje, ko le malokdo,
gasiš, letiš a pene prave skupaj ne dobiš.
Ni čudno, ko je tehnika napredovala tako
da težko pogasil bo še seno, vse na elektriko
je in na plin, kjer lahko takoj si hin.
Preveč mi jemlje študij ta presneti.
A če hotel bom med gasilci še živeti
bom moral grenko to požreti.
Saj danes vse študira in zanje si nabira
da z njim bi svet okrogli obrnili še na Rogli.
Zato gasilci vrli mi le dajmo še študirat,
da bomo kos težavi vsaki, pa čeprav
bi kosali se pri žabji mlaki.
Nas mnogo ni smo le štirje,
ki se bolj po redko vidimo
smo k sreči vsi pri enem društvu,
kjer se večkrat vidim.

Hilda Žaucer
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Gasilska sirena

Ko sirena svoj znak spusti,
gasilcu v žilah kri skoraj strdi.
Hiti, hiti …
na pomoč povsod in vsem,
ker se mudi.
Hiti, hiti …
ker dobro slehernemu
od srca želi.
Hiti, hiti, …
Ker velike katastrofe
v svoji bližini se boji.
Hiti, hiti …
Ker vsem ljudem na svetu,
mir in srečo želi.

Hilda Žaucer
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Gasilski dom dobiva lepšo podobo

Gasilski dom Smolnik je zadnjo večjo obnovo doživel v letih 1978-1979. 
Mnoge stvari so sedaj že dotrajane. Zato smo v okviru praznovanja 100-
letnice društva izvedli nekatera dela in dali stavbi drugačen videz ter 

omogočili obiskovalcem boljše počutje v njem.
Tako smo:
• prešli na ogrevanje z zemeljskim plinom,
• zamenjali strešno kritino in kleparske elemente,
• zamenjali nekaj oken in vrat,
• popravili in prebarvali fasado,
• obnovili tla v garaži.

V našteta dela je bilo vloženo 28.100 EUR oz. 6.733.000 SIT. Gasilski dom ima 
danes lepšo podobo.

Poleg lastnih sredstev so bila v obnovo doma vložena sredstva, ki so jih prispevali 
Občina Ruše in naši mnogi zvesti krajani. Ti so v okviru akcije zbiranja prispevkov 
vsak po svojih močeh prispevali svoj delež. Barvanje fasade so opravili delavci 
Režijskega obrata Občine Ruše. Brez naštetih teh del ne bi mogli izvesti.

Hvala vam!

NA POMOČ!

Upravni odbor
in člani PGD Smolnik
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Eno prvih priznanj smolniškemu gasilcu leta 1931
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Na sliki so prepoznani:Osovnikar Jože, Flakus Ignac, Dornik Franc, Slapnik Ivan, Štiher Ivan, Škofca in Schweinzer Oto

Udeleženci gasilskega tečaja leta 1956. Na sliki tudi naš gasilec Hubert Ketiš
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Veliko Smolničanov je pospremilo starosto smolniških gasilcev Jožeta Osovnikarja

Tradicionalno ročno postavljnje majskega drevesa na Smolniku
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Bratje Ketiš pred gasilskim vozilom

Terensko vozilo UAZ – v prihodnje vozilo »veteran«
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V društvu imamo aktivne članice – tekmovalna ekipa po končanem tekmovanju

Gasilski veterani so si ogledali gasilski muzej na Muti – junij 2006
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Krst vozila Chervolet leta 1957

Veterani na izletu leta 2006
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Dolgoletni gospodar drušva Anton Celan in voznik Milan Vernik

Tradicionalne gasilske športne igre na Smolniku leta 2006
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Članska ekipa PGD Smolnik na tekmovanju za Memorial Hubert Ketiš leta 2006

Izpitna komisija za Bolnicarja leta 1952
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Dolgoletni poveljnik društva Miroslav Flakus
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BAS d.o.o., Lovrenc 83, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
Telefon: (+386 2) 761 95 00, fax: (+386 2) 761 95 09

http://www.bas.si, e-mail: bas@bas.si

Podjetje za izdelavo specialnih gasilskih oblačil in pokrival, 
usnjene konfekcije in galanterije.

Oblačila za civilno zaščito, ter oblačila za kmetovalce.





Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli - je društvo II. kategorije, ustanovljeno 
leta 1896 in je v letu 2006 praznovalo 110-letnico delovanja. S svojim delovanjem 
pokriva občino Bistrica ob Sotli, ki šteje 11 zaselkov in 1560 prebivalcev. Društvo ima 
včlanjenih 115 članov in 40 pionirjev in mladincev.

Predsednik: Cvetanovič Vinko vgč I. stopnje 
Poveljnik:  Kravarič Anton,častnik I. stopnje 
Tajnica:  Denžič Jožica





ALchROm D.D.

LIRA, DRušTVO ZA RAZVOJ

hITER mARJAN

OBčINA RušE

PGD BISTRIcA OB DRAVI

STRNAD mIRAN S.P.

TDR INVAP D.O.O.

TREIBAchER SchLEIfmITTEL 
D.O.O.

mESSER SLOVENIJA D.D.

EPS D.O.O.

SLAVKO PORI

Izdajo zbornika so poleg naročnikov oglasa omogočili



1907 - 2007

100 let PGD Smolnik

Uredniški odbor
Anita Strnad

Ana-Marija Rižnik
Franc Fašnik
Aleš Stražar

Izdajatelj in založnik
PGD Smolnik

Društvo za razvoj LIRA, Ruše

Fotografije
Zasebni arhivi in arhiv društva

Lektorirala
Andreja Kladnik

Računalniški prelom
Boštjan Rezman

Naklada
400 kom

Smolnik, maj 2007



DOSLEJ IZDANO

FIA LAMAS
(Barbara Marčič, 2001)

MOJA PRVA KNJIGA
(več avtorjev, 2001)

BOLEČINA
(Miroslava Namestnik, 2001)

PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2002)

KK RUŠE - 50 let
(več avtorjev, 2003)

DVE V ENEM (NAROBE PRAVLJICA,
POMLAD JE V MOJEM SRCU)
(več avtorjev, 2003)

ŽAMETNICE
(Ernest Kočivnik, 2003)

LESNIKE
(Ernest Kočivnik, 2004)

BISERI
(Dunja in Tjaša Šulc, 2004)

OTROKOM PRIJAZNO MESTO
(več avtorjev, 2004)

FILOZOFSKI ESEJI
(več avtorjev, 2005)

ZRELA PŠENICA
(Angela Fujs, 2005)

NAMALAJ MI MODRO NEBO
(Angela Fujs, 2005)

SPOMINI TOVARIŠTVA
(zgoščenka - Moški pevski zbor Partizan Maribor, 
2005)

LJUBEZEN, NE NASILJE
(več avtorjev, 2005)

SREČE NE MOREŠ KUPITI
(Fanika Pliberšek, 2006)

NK POHORJE - NAŠIH 50 LET
(Ladislav Pepelnik, 2006)

NAREDIL(A) SEM NEKAJ DOBREGA
(več avtorjev, 2006)

50 LET RIBIŠKE DRUŽINE RUŠE
(več avtorjev, 2006)

(NOV) PROGRAM ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE
(Vili Rezman, 2006)

ZBADLJIVKE
(Ernest Kočivnik, 2007)

PODOBE RUŠKIH ŠAHISTOV - 70 LET
(Lojze Vrečko, 2007)

ČEBELARSKA DRUŽINA RUŠE - 80 LET
(več avtorjev, 2007)




