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1. POVZETEK

Raziskovalna naloga Delo Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik obsega razvoj in delo
društva v zadnjih desetih letih, ko se je življenje v naši samostojni državi Sloveniji precej
spremenilo.
Delo gasilcev temelji na prostovoljnem delu pridobili. Tradicija društva je velika, saj
proslavlja PGD Vojnik  120-letnico, zato smo omenili tudi delo v preteklosti, da smo
ugotovitve o napredku društva lažje.
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UVOD

Gasilska organiziranost je v vsakem kraju zelo pomemben del vsakdanjosti, zato sva se
odločili, da pogledava v desetletno zgodovino PGD Vojnik s hipotezami, da je društvo nujno
potrebno v kraju, da se članstvo povečuje in da se oprema razvija v skladu s potrebami.
Poprosili bova nekatere vodilne člane gasilske organizacije za mnenje o delu društva.
Uporabili bova metodo razgovora, poiskali podatke v dežurnih knjigah PGD Vojnik in v
fotokroniki. Poudarek bova dali delu v zadnjih desetih letih, pokukali pa bova tudi v
preteklost.
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120 POŽRTVOVALNEGA DELA GASILSKEGA DRUŠTVA VOJNIK

Gasilska društva so začela nastajati, ko so ljudje spoznali, da dotedanje oblike ukrepanja in
brambe pred požari niso bile dovolj učinkovite in so njih posledice privedle do ustanavljanja
organiziranih oblik požarne brambe, tudi v Vojniku so pred 120.leti ustanovili požarno brambo
Vojnik, katere člani so pomagali sovaščanom in okolici ter drugim pri požarih in nesrečah.Ker je
požarna bramba nastala iz potreb ljudi, je bil njen razvoj, delo in opremljanje z gasilsko opremo v
veliki meri odvisen poleg lastnega dela tudi od ljudi v Vojniku in okolici. Takšna oblika dela
prostovoljnih gasilcev je v osnovi ostala še danes. Z leti se je smo še dopolnjevala in oblikovala
glede na potrebe posameznega kraja v obrambi pred požari ali drugimi nesrečami. Z
novoustanovljeno gasilsko zvezo Vojnik-Dobrna, ki združuje prostovoljna gasilska društva
Vojnik, Dobrna,, Nova Cerkev, Frankolovo, Socka in Lemberg, so se bistveno spremenili pogoji
dela gasilcev. Z ustanovitvijo nove gasilske zveze je na nas padla naloga, da samostojno
poskrbimo za požarno varnost v občini Vojnik in v novi občini Dobrna, kar seveda od nas
zahtevata župana in pričakujejo občani. Gasilska društva, ki so razdeljena od prve do tretje
kategorije, so dokaj dobro opremljena in usposobljena za izvajanje nalog zaščite in reševanja na
našem področju. Med vodilnimi na našem področju je prav gotovo jubilant PGD Vojnik, ki je
osrednje gasilsko društvo in dokaj dobro usposobljeno za intervencije. Gasilci v Vojniku skozi
celo obdobje nadaljujejo delo svojih prednikov, skrbijo za izobraževanje, predvsem pa posvečajo
skrb podmladku. Mladina naj nam bo izhodišče za naše delo. Z vzgojo mladih krepimo korenine
gasilstva in si zagotavljamo bodočnost gasilske organizacije. Prav gotovo gasilci porabimo največ
prostega časa za pomoč drugim in če ne bi bili gasilci tako trmasti ter vztrajni, se prav gotovo ne
bi mogli pogovarjati o tako visokih obletnicah.
Zato ob Vašem 120-letnem obdobju uspešnega dela in opravljenih nalogah obstaja obveza sedanje
generacije ter mladih, ki prihajajo, da bodo v bodočnosti gradili in razvijali društvo ter zagotovili
udi v prihodnje svojo strokovnost in sposobnost ob zagotavljanju pomoči v požarih in drugih
nesrečah. Gasilci iz Vojnika! Nadaljujte pot, ki ste si jo začrtali in uspehi v naslednjih obdobjih ne
bodo izostali.

Ivan Jezernik
Poveljnik gasilske zveze Vojnik-Dobrna
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GASILSTVO V VOJNIKU PRAZNUJE 120. ROJSTNI DAN

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik praznuje 120 rojstni dan organiziranega dela. Delo gasilcev
je sicer že starejše, vendar uradna dokumentacija upošteva letnico 1880. Gasilci smo ponosni na
teh 120 let dela, kajti v to je vtkano veliko dela mnogih generacij.
Kot operativni član lahko trdim, da je operativa opravila delo, za katerega je namenjena.
Operativa je gonilna sila društva, saj opravlja pomembno delo reševanja, gašenja in preventive.
Kot poveljnik društva sem ponosen, da je preventivno in operativno delo uspešno, prav tako pa
organiziranost društva.
Dobro vemo, da moramo pomagati bližnjemu v nesreči, da pa lahko dosežemo cilj, moramo biti
zelo dobro usposobljeni. Naše gasilce pošiljamo na različna usposabljanja. Ena od takšnih oblik je
usposabljanje tekmovalnih enot obeh spolov in vseh generacij. Lahko se pohvalimo, da imamo v
društvu že vrsto let ekipe od pionirjev do veteranov, ki dosegajo v gasilsko športnih disciplinah
velike uspehe tako v občinskem in državnem merilu.
Uspeh zahteva veliko odrekanj in psihofizične obremenitve vsakega posameznika. Prepričan sem,
da nobena druga organizacija ne porabi toliko prostega časa za pomoč drugim, kakor gasilska.
Prav gotovo je vztrajnost in poštenost velika odlika gasilcev.
Ob jubileju bi se rad zahvalil vsem in iskreno čestital. Posebna zahvala gre tistim, ki so bili še
posebej aktivni pri delu in vsem, ki ste kadarkoli pomagali k uspešnemu razvoju našega društva.

Silvester Kuder,
Poveljnik PGD Vojnik
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ZDRAVE KORENINE, ZDRAVA RAST DRUŠTVA

Vojniško gasilstvo ima za seboj skoraj dva in pol stoletja trdega in uspešnega prostovoljnega
človeku koristnega in humanega dela, saj so prvi zapiski o delu gasilcev že iz leta 1753. Po
ustanovitvi prostovoljne gasilske organizacije za bolj učinkovito borbo proti požarom, je bilo
potrebno nabaviti gasilno orodje, usposabljati članstvo, nato pa ramisliti tudi o gradnji gasilsega
doma. Gasilski dom so pričeli graditi ob levem bregu Hudinje.
Vzporedno    z gradnjo je društvo posvečalo veliko skrb usposabljanju mlajših članov za
učinkovito preprečevanje škode ob prepogostih požarih.
Prišli sta prva in druga svetovna vojna, ki sta društveno dejavnost močno zavrli in osiromašili. Po
drugi svetovni vojni je bilo potrebno vse pričeti znova tako rekoč s praznimi rokami. nastala je
velika škoda, saj je bilo ljudstvo revno in razdvojeno. Kljub močni volji vodstva gasilskega
društva, da bi svojo dejavnost uspešno nadaljevala in izboljšala, ni bilo uspeha. Pričele so se
pogoste menjave vodstva in tako se je pričelo životarjenje društva. Višek težav pa je povzročila
poplava 5. junija 1954, ko se je zlilo iz oblakov toliko dežja, da so se vodne gmote privalile v
Vojnik. Voda je rušila stanovanjske objekte, gospodarske stavbe, podirala mostove, odnašala les
in poplavila žitna polja. V nevarnosti so bila tudi človeška življenja. Silna vodna moč je zbrisala z
zemeljske površine gasilski dom in ga z vso opremo odnesla v neznano.
Delo v društvu je za nekaj časa zamrlo. Nekaj starejših gasilcev se je umaknilo. Vodstvo so
prevzeli mlajši, ki pa niso bili deležni prave podpore takratne oblasti. Prepogosta menjava vodstva
tudi sedaj ni prinesla nič dobrega. Na prošnje gasilcev je okrajni Ljudski odbor iz Celja dodelil
gasilskemu društvu staro, zapuščeno in utesnjeno telovadnico, nekdanjo last Orlov, ki so si jo
gasilci preuredili in v njej še danes domuje gasilsko društvo Vojnik.
Zavedajoč se, da imamo gasilci trdne in zdrave korenine, ki segajo daleč k našim prednikom, so
gasilci poprijeli za delo in s pomočjo občinskega Ljudskega odbora ter dobrih domačinov
preuredili pridobljene prostore. Res je da niso imeli tehnične opreme in ne avtomobilov, imeli pa
so trdno voljo pomagati ljudem v nesreči. Čeprav so prevažali motorno brizgalno in ostalo orodje
na požarišče z ročnim vozičkom, so bili uspešni.
Grenak je spomin na mesec oktober 1959. leta, ko je v neposredni bližini moje hiše, ko smo bili
vsi odsotni, zagorel cerkveni kozolec. Vojniški gasilci so z velikim naporom hitro pripeljali
voziček z gasilsko opremo in se herojsko borili z ognjem, da so preprečili njegovo širjenje tudi na
mojo hišo. Beseda "hvala" za takšno veliko delo pomeni dosti premalo.
Šele okrog leta 1975 je takratna oblast začela dojemat, da so prostovoljni gasilci koristni, da jih je
potrebno primerno opremiti in kader primerno izobraževati za zahtevno delo na operativnem in
preventivnem področju.
3. 4. 1977 sem bil izvoljen za predsednika društva. Takoj sem zbral okoli sebe aktivne člane ter
pričel z nadaljevanjem začrtanega dela. Leta 1978 je bilo prevzeto novo gasilsko kombinirano
vozilo TAM.
Družbenopolitičnim organizacijam je bilo potrebno prikazati, da smo gasilci tisti, ki delamo v
korist ljudi, se izobražujemo, nabavljamo opremo in pomagamo na vsakem koraku, kjer je
gasilska pomoč potrebna. Ta akcija   pozitivnega prepričevanja je kmalu uspela. Pričela se je
priprava na gradnjo dveh garaž in pisarniških prostorov. Treba je bilo pridobiti gradbeno
dovoljenje in finančna sredstva. Leta 1979 so bili novi prostori že v uporabi
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Zelo dobro poznam življenje in delo gasilskega društva Dragomlja vas, zato je na moj predlog
prišlo do zelo uspešnega sodelovanja in tudi pobratenja društev. 6. 6. 1980 je bila podpisana
listina o sodelovanju, ki traja še danes.
Iz leta v leto so se postavljale pred gasilce nove naloge. Med glavnimi je nastala nuja po prevozu
pitne vode v kraje, ki še niso oskrbljeni z vodovodnim omrežjem, pa jim v sušnih obdobjih
zmanjka vode za hrano in živino. Zaradi te potrebe smo s pomočjo dobrih ljudi kupili 5000-
litrsko avtomobilsko cisterno in jo 1987 tudi prevzeli. Skupaj s tem je tekla nabava skupne in
zaščitne opreme ter drobne gasilne opreme. Pri gasilskem domu je bilo potrebno opraviti
gradbena in obnovitvena dela: izgradnja sanitarij, obnovitev dnevno bivalnega prostora za gasilce,
nabava televizorja, videorekorderja, preureditev pisarne za poveljstvo in izdelava dvorane z 80.
sedeži na podstrešju.
Ker imajo tudi avtomobili svoj rok trajanja, je bilo potrebno menjati tudi orodno vozilo TAM 75
za novo vozilo znamke IVECO.
Ves čas mojega predsedovanja, toje od 1977 do 1998, to je polnih 21 let, je bila moja skrb
posvečena dobremu odnosu in sodelovanju z oblastjo ter ljudmi na terenu, še posebej pa
vztrajnost pri izvrševanju lastnih sklepov. Želel sem ustvariti prijetno vzdušje med članstvom in
pridobiti čim večje število dobrih novih članov in članic, predvsem mladih. Poleg tega pa je bila
zame pomembna naloga skrbeti za izobraževanje in strokovno usposabljanje članov društva, da so
bili sposobni hitro in učinkovito pomagati ob požarih in elementarnih nesrečah.
Da se je v tem času marsikaj spremenilo na dobro oz. boljše, ni samo moja zasluga, ampak je to
delo vsega članstva. Najprej je bilo potrebno okrepiti vrste gasilcev z delovnimi člani in
članicami, potem pa je bil na vrsti tudi uspeh. Ustvarili smo to, kar je zapisano, pa tudi marsikaj,
kar je zapisano samo v srcih gasilcev, krajanov in ljudi izven našega območja.
HVALA GASILKAM IN GASILCEM PGD VOJNIK ZA TAKO DOBRO SODELOVANJE. 21
let je dolgih, a so zelo hitro minila . V tem času smo utrdili korenine in postavili nove temelje dela
v službi ljudstva.
Moram še povedati, kar osebno čutim. Mineva šesto leto od osamosvojitve naše vojniške občine,
ki jo od vsega začetka uspešno vodi župan Beno Podergajs. Z njim je bilo sodelovanje prijetno, saj
upošteva in priznava prostovoljno delo gasilcev in njihovo pomoč ljudem v nesrečah. Sedaj, ko je
že drugo leto predsednik gasilske zveze Vojnik-Dobrna, še bolj spoznava potrebe po razvoju
gasilstva.
Sedanjemu vodstvu PGD Vojnik želim uspešno delo. Še posebej pa želim, da čimprej pridobijo
primeren prostor za izgradnjo novega gasilskega doma, ki bo ustrezal potrebam hitrih in
kvalitetnih intervencij.

Na pomoč!
Jurij Djordje Bojanovič
Častni predsednik PGD Vojnik
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S STROKOVNOSTJO IN PRIZADEVNOSTJO DO USPEHOV

Gasilstvo v Vojniku ima zavidanja vredno tradicijo, saj praznuje svoj 120. Rojstni dan. Mislim,da
je prav, da ob tem jubileju napišem nekaj vrstic o dejavnosti operative v društvu, ki sem ga 35let
vodil kot poveljnik.
Vsi vemo, da nam je najpomembnejše pomagati bližnjemu v nesreči, v požarih, poplavah, v
sušnem   obdobju   pa  prevažati   pitno   vodo.   Uspešnost   operativnega   dela je   odvisna   od
usposobljenosti članstva, ki se izobražujejo na različnih tečajih, ki jih organizira GZ Vojnik-
Dobrna ali pa GZ Slovenije.
Ena izmed pomembnih stvari je tudi usposabljanje za tekmovanja desetin, kjer tekmovalci
pridobivajo spretnost, hitrost in strokovnost.
Vedno sicer tekmovalni rezultati niso prikaz dejanske usposobljenosti , saj lahko malenkosti
povzročijo slabše rezultate, res pa je tudi, da trenutek nepazljivosti lahko povzroči hudo nesrečo
ali pa veliko škodo v akciji gašenja in reševanja.
Ob 120-letnici društva sem vesel, da lahko skupaj z ostalimi praznujem ta jubilej in želim, da se
uspešnost društva nadaljuje na operativnem, preventivnem in tekmovalnem področju.
Zahvaljujem se vsem, ki so kadarkoli in kjerkoli pomagali in prispevali k uspešnemu delu društva.

Avgust Čerenak
Višji gasilski častnik I. st.
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DRUŠTVO MLADI GASILEC

V šolskem letu 1979-80 je bil v okviru JPI razpis za ustanovitev šolskega društva Mladi gasilec.
Ker je bilo gasilstvo v Vojniku zelo aktivno in je na osnovni šoli obstajal gasilski krožek, je bila
ideja o ustanovitvi šolskega društva takoj sprejemljiva. Kot zunanji mentor je sodeloval Silvester
Kuder, v poznejših letih pa še Jože Jurgec in Drago Kasesnik.
Člani društva so sodelovali na vsakoletnem republiškem srečanju in tekmovanju PDMG, ki je
potekalo vsako leto v drugem kraju. Program tekmovanja je zajemal gasilsko tematiko in sicer:
izdelavo makete ali gasilskega glasila, Izdelavo plakata, tekmovanje v znanju teoretičnega in
praktičnega značaja in slikanje na temo požarne varnosti. Naše društvo je bilo vedno zelo uspešno
na likovnem področju in pri izdelavi maket. Kjer so bila osvojena tudi prva mesta. Že nekaj časa
je program tekmovanja spremenjen, Dodano je tekmovanje iz prve pomoči in razširjeno gasilsko
področje.V lanskem letu so se članice DMG osnovne šole Vojnik( Alma Šljivar, Lea in Urška
Jurgec ter Edita Fidler) udeležile regijskega tekmovanja na Planini pri Sevnici. Osvojile so tretje
mesto, Edita pa je za likovno delo dobila zlato paletko.
V društvu Mladi gasilec skrbijo predvsem za kulturni program z gasilsko tematiko. Sodelujejo na
najrazličnejših prireditvah in to že dvajset let. Ko je društvo spadalo v gasilsko zvezo Celje, jo
bilo edino društvo v zvezi. Leta 1995 je potekalo tekmovanje v Škofji Loki. Po tekmovanju so se
članice društva predstavile v delavnici kulturnega programa.Prikazale so način pripravljanja
gasilskih programov.
Posebnost društva Mladi gasilec je tudi v tem, da se vanj lahko včlanijo tudi učenci, ki so
žekjerkoli vključeni v prostovoljno gasilsko društvo. Tako DMG na osnovni šoli v
Vojnikuzdružuje učence iz PGD Vojnik, Nova Cerkev, Socka, Šmartno v Rožni dolini, Ljubečna,
inŠkofjavas.
Vsi člani DMG čestitajo PGD Vojnik ob 120- letnici in želijo dobrega sodelovanja tudi v
prihodnje.

Milena Jurgec
mentorica DMG OŠ Vojnik
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UVOD

Če bi bili ljudje takšni, da bi živeli strogo samo zase in ne bi nikomur nikoli pomagali, bi gasilci
ne obstajali. Tako pa vemo, da bi človeštvo brez sodelovanja in pomoči drug drugemu že zdavnaj
propadlo. Pa ni in delček v zgodovini so k temu pripomogli tudi ljudje, ki se imenujejo gasilci.
Gasilstvo v različicah obstaja pravzaprav že veliko dlje, kot obstajajo zapiski o njem. Odkar si je
človek podredil ogenj, je obstajalo tudi gašenje tega. Prvi podatki o gasilskih pripomočkih
obstajajo iz obdobja starih Rimljanov. Na požarišča so vozili vodo na težkih vozičkih v posebnih
sodih.
Karel Veliki je uvedel prvo srednjeveško uredbo o nočni straži. Angleški kralj Viljem I. pa je
uvedel večerni zvon, ki je oznanil, kdaj je potrebno ugasniti odprta ognjišča.
Od 13. stoletja dalje so začeli uvajati požarne rede. Požigalce so strašno kaznovali in jih celo žive
sežigali.
"Požarni redi so določali:
1. Kdor opazi ogenj, mora kričati"gori!", pazniki v stolpu morajo ob izbruhu požara takoj biti plat
zvona, trobiti alarm itd.
2. Ob požaru morajo vzdrževati najstrožji red: mestna vrata se zaprejo, meščani si nadenejo
oklepe in zasedejo obzidje, gostilničarji smejo točiti pijače le v najnujnejših primerih, tatvina na
požarišču se kaznuje s smrtjo.
3. Zidarji in tesarji morajo priti z orodjem, vrtnarji, viničarji in nosači pa morajo v sodih
dostavljati vodo. Vodstvo gašenja je poverjeno mestnemu sodniku oziroma mestnemu
svetu."(Branko Božič, Gasilstvo na Slovenskem do leta 1941).
V sredini 19. stoletja so se začele formirati skupine, ki so se prostovoljno sestajale in prevzemale
nalogo gašenja. Za svoje delo so imeli pravila, ki jih je moral upoštevati vsakdo, kdor je k
skupini pristopil. Ta pravila je pozneje potrdila tudi oblast in tako so nastala društva.
Leta 1753 je izšel nov požarni red. Tudi v Vojniku so imeli skrb za požarno varnost. Glavni je bil
sodnik, poleg njega pa še dva četrtinska mojstra. Imeli so štiri požarne lestve in kavlje, to pa je
bila tudi vsa oprema, vendar lahko rečemo, da so v bistvu že to začetki gasilskega društva. Leta
1786 je velik del trga zgorel. Leta 1902 so pri vodnjakih namestili kadi za vodo, leta 1830 pa so že
imeli veliko in malo brizgalno, kar je pomenilo za kraj izreden napredek. Napredni vojniški
trgovci, kmetje, uradniki in učitelji so pričeli razmišljati o ustanovitvi prostovoljne gasilske
organizacije. 20. aprila 1880 so možje in mladeniči, ki so odslužili vijaški rok, ustanovili
Prostovoljno požarno brambo. Društvo je postalo zelo delovno. Zelo so se izkazali 2. 5. 1887, ko
je požar uničeval Novo Cerkev. Pogorela je cela vas razen cerkve, župnišča, župnijskega
gospodarskega poslopja in občinske hiše s šolskimi prostori. To novico je objavil Marburger
Zeitung.
V gasilskih vrstah se je zvrstilo veliko Vojničanov in krajanov bližnjih vasi. S svojim nesebičnim
delom in požrtvovalnostjo so reševali življenja, premoženje, se izpostavljali nevarnostim, se urili
in izobraževali.
Najbolj  prizadeti so bili  leta  1954, ko je poplava odnesla gasilski dom z vso opremo  in
dokumentacijo o delu društva. Po večletnem prizadevanju je društveno delo spet zaživelo. Leta
1977 je predsedniško mesto prevzel Jurij Bojanovič, ki je imel za delo društva izreden posluh,
poleg tega pa velike organizacijske sposobnosti, kar je društvu pripomoglo k izrednemu razvoju.
Leta 1980 je gasilsko društvo Vojnik praznovalo 100-letnico obstoja. V tem letu je bilo na
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osnovni šoli Vojnik ustanovljeno pionirsko društvo Mladi gasilec.
Praznovanje jubileja je bilo veličastno. Najprej so obletnico počastili športniki s svojim
tekmovanjem, nato pa je 5. julija z nastopom navdušila folklorna skupina iz Šentjurja. Učenci
domače osnovne šole so polepšali prireditev z recitalom:"Lepo je v naši domovini biti mlad".
Naslednji dan je bila slavnostna seja , na kateri je bila podpisana listina o pobratenju z gasilskim
društvom Dragomlja vas. Po seji je bila velika gasilska parada in nato srečanje vseh prisotnih
gasilskih društev oziroma gasilcev.
Gasilsko društvo je praznovalo tudi leta 1985 in sicer svojo  105-letnico. Praznovanja se je
udeležilo štiriindvajset sosednjih društev, poleg tega pa še pobrateno društvo Dragomlja vas.
Jubilejni, 110. občni zbor je bil v novi dvorani gasilskega doma 27. 1. 1990. Poleg pregleda dela
in plana dela, so naredili tudi plan praznovanja visoke obletnice društva.
Zavest, da pripada gasilec humani organizaciji, ki je nujno prisotna v vsakdanjem življenju,
ohranja delovanje društva že 120 let. Najmlajši, ki nekateri pričnejo z gasilskim izobraževanjem
in tekmovanjem pri štirih ali petih letih, so potem "zasvojeni" z gasilskim delom. Tudi bolezen in
visoka telesna temperatura jih ne odvrne od tekmovanja. Glas sirene in sedaj že tudi klic po
telefonu pa v primeru požara, poplave ali druge nesreče prikliče gasilce k opravljanju dela, za
katerega mora biti fizično in psihično usposobljen.

1990

V jubilejnem letu, ko so gasilci praznovali 110-letnico delovanja, je bilo zaradi suše potrebno
voziti pitno vodo že v mesecu januarju.
Gasilski dom je bilo potrebno preurediti. Prebarvali so vse prostore, uredili bife, napeljali vodo, na
domu pa montirali žlebove ter prebarvali fasado. Za prireditev ob 110-letnici so opravili 1450
prostovoljnih ur, da je bil dom primerno urejen. Praznovanje je potekalo od 18.-21. junija.
Pripravili so športna tekmovanja, razstavo o gasilstvu severnega sektorja, likovno kolonijo,
taktično vajo, kulturno prireditev »Gasilci v pesmi in besedi«, slavnostno sejo in gasilsko parado.
Zelo pomemben del praznovanja je bil podpis listine prijateljskem sodelovanju med
prostovoljnimi gasilci Erdinga in občinsko gasilska zveza Celje.

1991

Na občnem zboru so gasilci pregledali delo preteklega, jubilejnega leta. Z delom so bili zelo
zadovoljni.
Gasilci so poskrbeli za izobraževanje. V čin nižjega gasilskega častnika so napredovali Stane
Gorjan, Aleksander Fijavž, Marjan Palir in Robi Dobovičnik. V mesecu maju je šest članov
opravilo izpit za strojnika.
Gasilci so se odločili, da pripravijo kresovanje. Pripravljalo ga je 15 članov. Kresovanje je v
veselje gasilcev in krajanov uspelo.
V mesecu maju so pripravili prireditev za skupino Slovencev iz Grewenbroicha in Celja. Bilo je
zelo zanimivo in prijetno.
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Tudi v tem letu je bilo sušno obdobje, čeprav je bila v maju ob nalivu nevarnost poplave, zato je
bilo potrebno razvoziti veliko pitne vode.
25. junija je Slovenija postala samostojna država. Odcepitev od republik Jugoslavije nekateri niso
prenesli, zato je prišlo do vojne. Ki sicer ni trajala dolgo, bila pa je pretresljiva za slovenski narod.
Ceste so bile zablokirane, gasilci so bili v pripravljenosti. 30. junija dopoldne so sirene
napovedale nevarnost zračnega napada. Krajani so bili prestrašeni, skrili so se v bunkerje. Gasilci
so dežurali. Razporedili so avtomobile, j ih zamaskirali se pripravili za morebitno akcijo.
Spremljala jih je sreča, da v akcijo ni bilo potrebno. Dežurali so od devete do dvaindvajsete ure.
Dežurstvo je potekalo tudi naslednje dni, 2. Julija se je spet zaslišal glas siren, ki je naznanjal
nevarnost smrti. Gasilci so opravili izvoz avtomobilov,Cisterno so očistili in pripravili za prevoz
pitne vode. 18. julija se je vojna uradno končala, spomin na vojne dni pa je pustil v srcih
Slovencev bolečino. 17. avgustaje bil prevzem in blagoslov nove motorne brizgalne.
V mesecu požarne varnosti so opravili preventivne preglede, pripravili dan odprtih vrat za šolarje
in prikazno vajo, sodelovali pa so tudi na skupni vaji društev OGZ Celje. Najbolj je bilo
zanimivo tekmovanje v avtoreliju, ki so se ga udeležile članice in osvojile tretje mesto.Ekipa
mladincev in pionirjev je sodelovala na gasilskem kvizu in dosegli drugo mesto.Na kvizu sektorja
» sever« pa so osvojili prvo mesto.

Člane GD Vojnik in ostale gasilce je konec novembra pretresla vest, da je umrla gasilka Nežik
Žgajner,
Med krajane so razdelili večje število koledarjev, ko so jih v predbožičnem času obiskovali na
domovih.

1992

Leto se pričelo spet s prevozi pitne vode.
V začetku marca so morali gasilci dvakrat zapovrstjo na gašenje gozdnega požara na isto lokacijo
v Lešje. Požigalec je poskrbel za aktivnost gasilcev.
To je bilo leto izredne suše. 20. Marca je potekala na radiu Celje oddaja o prevozu pitne vode
kmetijam in gospodinjstvom na vojniškem območju.
Tudi v tem letu so pripravili kresovanje v parku. 9. Maja so gasilci sodelovali pri gašenju velikega
požara v Cinkarni.
24. junija je bilo praznovanje dela državnosti v Celju, sodelovali so tudi gasilci Vojnika. V tem
času so članice B sodelovale na državnem tekmovanju in osvojile 12. mesto, nato pa še v Avstriji,
kjer so v B skupini osvojile prvo mesto. Tekmovale so:Katica Brežnik, Angela Fijavž,.Marija
Pavšar, Marjana Žnidar, Cvetka Vengušt, Milena Jurgec, Renata Bele,Vidojka Šibanc in Polona
Šip,
V mesecu oktobru je bilo občinsko tekmovanje v Škofji vasi. Veterani in članice B so osvojili
drugo mesto, člani A pa peto.
Učenci osnovne šole in cicibani vrtca so si ogledali gasilski dom in opremo.Dan gasilca je bil v
Novi vasi, nato pa pregled društev v GD Lokrovec-Dobrova.
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6. novembra so si gasilci na strokovni ekskurziji ogledali gasilsko šolo v Celovu, kar je bilo
zanimivo doživetje.
5. decembra je potekala predaja vasi Pristava, Razgor, Bovše, Koblek, Gradišče in južni del
Tomaža iz požarnega območja GD Vojnik v požarno območje GD Ljubečna. Predaja je začasna,
nastala pa je zato, ker so kraji bliže GD Ljubečna.

1993

V začetku leta so gasilci dobili v upravljanje cisterno za traktorski priklop s kapaciteto 2700 1 za
prevoz pitne vode. Cisterno naj bi uporabljali krajani sami.
V mesecu februarju je bil zaključek tečaja za izprašane gasilce. Iz GD Vojnik se jih je udeležilo
sedem.
V spomladanskem času so gasilci opravljali preventivne dežurne preglede področij, ki spadajo v
GD Vojnik, ker je bila povečana požarna nevarnost ob morebitnem požiganju travniških površin.
Kljub temu je nastalo kar nekaj travniških požarov. V mesecu maju je društvo organiziralo
gasilsko mašo. Opravil jo je gospod Janez Furman, vojniški kaplan. Sodelovalo je 82 gasilcev iz
GD Socka, Lokarje, Nova Cerkev, Frankolovo, Ljubečna, Trnovlje, Lopata, Lokrovec Dobrova,
Škofja vas in Vojnik.
27. junija je bil zaključek 12. Kongresa gasilske zveze Slovenije v Slovenj Gradcu, ki so se ga z
devetimi člani udeležili tudu gasilci iz Vojnika.
Konec julija je bila izvedena verižna vaja na Štolnarjev hrib. Sodelovalo je deset društev.
Septembra je bilo občinsko tekmovanje. Ekipi pionirk (Irena in Andreja Medenjak, Alma Šljivar,
Saša Petrovič, Lea in Urška Jurgec, Renata in Nataša Leskovar, Metka Ojsteršek, Urška Šip) in
članic B (Vidoja Šibanc, Marija Pavšar, Milica in Fanika Šip, Marjana Žnidar, Aleksandra Vrbič,
Cvetka Vengušt, Milena Jurgec in Marta Naglič) sta osvojili prvi mesti, veterani pa tretje. Marjan
Palir se je udeležil izobraževanja specialnosti za nevarne snovi.
V juliju so se gasilci poslovili od mladega člana Emila Javornika, ki je umrl v prometni nesreči.
Opravili so pregled hidrantnega omrežja. Ekipa pionirjev je na sektorskem tekmovanju v Novi
Cerkvi osvojila drugo mesto.
Na področnem tekmovanju so se pionirke uvrstile na prvo mesto, veterani in članice B pa drugo
mesto.

1994

Gasilsko delo se je pričelo z gašenjem požara v avtmobilski mehanični delavnici, kjer je zagorel
avtomobil. V zgodnjem pomladanskem času so opravili preventivne preglede glede kurjenja na
travniških površinah.
Aleksander Fijavž, Stane Gorjan in Marjan palir so opravili tečaj in izpite za nižjega gasilskega
častnika.
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Gasilska maša je bila za spremembo v župnijski cerkvi sv. Jerneja. Obred je opravil gospod
Friderik Kolšek, prelat in celjski opat, sicer pa nekoč krajan Vojnika. 25. junija, na dan državnosti
je potekala verižna vaja na Štolnarjev hrib.
Velika pridobitev za gasilce je bil prevzem novega orodnega vozila IVECO. Staro vozilo je bilo
podarjeno v PGD Dragomlja vas.
Tekmovalne ekipe so opravile zelo veliko treningov za državno tekmovanje v Kranju. Članice B
in pionirke so osvojile osmo mesto, veterani pa deveto.
V mesecu požarne varnosti so gasili pri šoli opravili prikazno vajo z gašenjem avtomobila.
Občinska vaj pa je potekala na Ljubečni. Gasilci so opravili pregled hidrantnega omrežja.

1995

Leto 1995 je bilo za društvo razgibano in zelo delovno. Upravni in nadzorni odbor sta imela deset
rednih in tri izredne seje, na katerih so obravnavali predvsem tekoče probleme. 30. maja je bila v
cerkvi sv. Florjana v Vojniku v čast zavetnika gasilcev slovesna sveta maša, ki sta jo opravila dr.
Vinko Kraljič in domači župnik Tonček Perger, sodelovali pa so ga poleg domačih še gasilci
sosednjih gasilskih društev. Žene in dekleta so napekle pecivo in ga postregle po končani maši.

24. junija   1995 je  potekalo   praznovanje   115-letnice  društva.   Zaradi   močnega  dežja je
praznovanje in razvitje prapora potekalo v avli osnovne šole. Razvitju prapora je prisostvoval
župan občine Vojnik Beno Podergajs, ki je bil tudi slavnostni govornik. Na prapor je bilo
pritrjenih 25 trakov in 136 zlatih žebljičkov. S kulturnim programom so sodelovali člani šolskega
društva Mladi gasilec, ki ga vodi že petnajst let Milena Jurgec.
Zaključek meseca požarne varnosti je potekal v Vojniku. 10. novembra je potekala v predelu
Vojnika, kjer  stojijo stanovanjski bloki, velika gasilska vaja, v kateri so sodelovale operativne
enote   gasilskih društev GZ Celje in poklicne enote Zavoda za požarno varnost iz Celja. Na
športnem igrišču sta župana občin Vojnik in Celje pregledala postrojene enote in opremo.
Društvo je štelo 116 članov od tega 47 operativcev, v katero je vključena ženska enota, poleg tega
pa sta dve mladinski in ena pionirska ekipa.
Po strokovnosti so bili  člani  razporejeni:  dva višja častnika operativne  smeri,  en častnik
organizacijske smeri, osem gasilskih častnikov I. stopnje, dva gasilska častnika druge stopnje, pet
nižjih gasilskih častnikov I. stopnje, šest nižjih gasilskih častnikov, dvaintrideset gasilcev I.
stopnje in dvaindvajset izprašanih gasilcev. Ostali so pripravniki.
Po specialnosti pa je: osem šoferjev C kategorije, trije gasilci usposobljeni za dihalne aparate, dva
gasilca usposobljena za delo z nevarnimi snovmi, trije bolničarji, en reševalec na vodi, en gasilec
za RBK zaščito in trije predavatelji.
Gasilci so sodelovali v gašenju pri šestih požarih. Obilno sneženje je povzročilo lomljenje dreves,
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zato je bilo potrebno odstraniti veliko količino dreves, ki so zaprle poti.
Člani društva so uspešno sodelovali na gasilskih tekmovanjih. Udeležili so se osmih
meddruštvenih tekmovanj, občinskega tekmovanja pa se je udeležilo šest enot. Veterani so
osvojili četrto, članice B tretje, članice A prvo, člani A šesto, mladinci četrto in pionirke prvo
mesto. Na področnem tekmovanju so normo za državno tekmovanje dosegle članice A in
mladinska desetina.
V sušnem obdobju je bil potreben prevoz pitne vode. Razvoženih je bilo 370 tisoč litrov vode,
narejenih 599 kilometrov in porabljenih 215 ur.

1996

Maša v čast sv.  Florjanu je bila 28. aprila. Slovesnost je opravil domači župnik, gospod Tonček
Perger. Slovesnosti se je udeležilo veliko gasilcev in drugih ljudi. Gasilsko tekmovanje in
prireditev Noč ob Hudinji sta zaradi dežja odpadli.
V mesecu požarne varnosti je gasilsko poveljstvo občine Vojnik organiziralo veliko prikazno vajo
v centru Vojnika, nato pa je sledila postrojitev tehnike in gasilcev na igrišču, kjer je pregled izvršil
župan Beno Podergajs.
Gasilsko društvo Vojnik je organiziralo tekmovanje pionirskih desetin občine Vojnik.
Gasilska sirena je enajstkrat klicala na pomoč. V noči na 3. julij je Hudinja prestopila bregove.
Zaradi nevarnosti je bilo treba zbuditi ljudi, nato pa reševati premoženje in črpati vodo iz kletnih
prostorov.
Članice A so se na državnem tekmovanju uvrstile na 4. mesto. Dekleta in njihov mentor Drago
Kasesnik so si zares zaslužili priznanje. Čestitke so si zaslužili tudi mladinci in mentor Silvo
Kuder za osvojeno osmo mesto. Državno tekmovanje je potekalo v Celju. V pripravljalnem
odboru so sodelovali člani društva Jurij Bojanovič, Avgust Čerenak in Milena Jurgec, ki je
pripravila predtekmovalni in potekmovalni Bilten.  Vse je nastajalo v računalniški učilnici
osnovne šole Vojnik ob pomoči učitelja računalništva Jureta Uraniča. Bilten je bil pripravljen
tako, da so ga lahko samo stiskali.
Gasilci so izvajali preventivne preglede, razvažali pitno vodo v hribovite predele. Prepeljane je
bilo 310 tisoč litrov vode v 310 urah.
Kombiniranemu vozilu TAM 5500 je bil nabavljen in vgrajen hidravlični volan.
Ker je izhod iz gasilskega doma v primeru intervencije zelo nevaren in težko izvedljiv, so člani
društva zaprosili za novo lokacijo gasilskega doma.
Ko je nastala naša nova občina Vojnik, so vsa gasilska društva ostala v gasilski zvezi Celje.Delo je
potekalo dve leti normalno, v tem letu pa so nastale težave, ki so predvsem finančne narave.

1997

Vsako leto se ne prične veselo. Včasih nas življenje postavi na zelo realna tla, še posebno takrat,
ko pride na obisk dekla smrt. Veselo pričakovanje praznovanja stotega rojstnega dne najstarejšega
gasilca v Sloveniji in Meistrovega borca je bilo prekinjeno 6. marca, ko so se oglasili vojniški
zvonovi in je Vojničane presunila novica, da je prenehalo biti plemenito srce
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Franca Švajgerja. Njegovo delo v gasilskih vrstah je nepozabno. Na njegovi delavnici, ki jo je
imel v domači hiši, je visel napis:"Tukaj prijaviti požar !" Po obvestilu o požaru je tekal po trgu
gor in dol, trobil na gasilsko trobento in kričal:"Gori! Gori!" Po obveščanju je odšel tudi na
požarišče. Najbolj se je spominjal leta, ko je požigalec vsak večer zakuril en ali celo dva kozolca
v Vojniku ali njegovi okolici. Ponoči so dežurali, kje bo spet gorelo. Zgodilo se je, da je zgorel
tudi njegov kozolec. Ko je bila leta 1954 poplava, je bredel do pasu v vodi po vojniškem trgu, da
je prišel do svojega hleva. Član gasilskega društva je bil kar 86 let. Po poklicu je bil klepar in je
delal na marsikateri visoki strehi v Vojniku. Njegova prijaznost in strokovnost sta bili značilnosti,
ki sta ga zapisali v srca Vojničanov.
13. aprila pa je ponovno zaplapolala na gasilskem domu črna zastava.  Umrl je dolgoletni
blagajnik Ivan Štancer. Zadnja leta sicer ni opravljal več svojega gasilskega poslanstva, vendar pa
so v gasilski zgodovini ostali sledovi njegove doslednosti in natančnosti bančnega delavca.
Gasilci   so v pomladanskem času pomagali pri prekrivanju cerkve sv. Florijana. 4. maja, na
praznik sv. Florijana je potekala v njej že tradicionalna gasilska maša.
Tradicionalna prireditev "Noč ob Hudinji" je to leto uspela in sicer 26. julija. Prvič je bilo
izvedeno gasilsko tekmovanje za prehodni pokal občine Vojnik. Osvojila ga je ekipa PGD
Dobrna.
Vojniška župnija je v tem letu praznovala ob novi maši Jožefa Lipovška, gasilci pa so postavili in
odstranili mlaje ter opravili redarstvo. Sodelovali so tudi pri proslavi 100-letnice cerkve sv.
Jerneja, pri pogrebni svečanosti vojniškega rojaka opata Friderika Kolška in pri obisku kipa
Marije iz Fatime.
Društvo je v tem letu štelo 109 članov. Večje število članov se je izobraževalo na gasilskih
izobraževanjih in izpopolnjevanjih. Posebna pozornost je bila namenjena šoferjem, saj tehnika in
avtomobili brez šoferjev v času požara ne pomeni nič.
V tem letu je sirena sedemkrat oznanjala nesrečo. 18. avgusta so črni oblaki prinesli velike
količine dežja. Gasilci so kmalu pričeli z dežurstvom, saj dobro poznajo moč Hudinje v takšnih
razmerah. Kmalu je prestopila bregove, zato je bilo spet potrebno reševanje in črpanje vode iz
poplavljenih objektov.
Desetina mladink se je v tem letu uvrstila na državno tekmovanje. Sodelovale so: Katja
Bratovčak, Mojca Čretnik, Lea Jurgec, Natalija Klepej, Nataša in Renata Leskovar, Andreja in
Irena Medenjak, Metka Ojsteršek in Alma Šljivar, Mentor pa je bil Silvo Kuder.
Zaradi sušnega obdobja je bilo treba razvoziti 910 tisoč litrov vode, ob tem pa je bilo v 171
vožnjah prevoženih 1275 kilometrov predvsem po slabih makadamskih cestah.
Vodstvo PGD  Vojnik je  prosilo  GZ  Slovenije za strokovno  oceno  o  ustreznosti  lokacije
sedanjega gasilskega doma. Strokovno mnenje v celoti utemeljuje potrebe po gradnji novega
doma na novi lokaciji, kar je bilo posredovano tudi Občmi Vojnik. Gasilski dom mora biti na
odprtem prostoru, kjer ne bo otežen izvoz vozil v času intervencije, poleg tega pa mora biti v
centru Vojnika.

1998

V mesecu januarju je predsednik društva Jurij Bojanovič dopolnil osemdeset let. Ob častitljivem
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jubileju se je odločil, da preda predsedniško mesto mlajšim gasilcem.
28. februarja je potekala v gasilskem domu volilna konferenca. Jurij bojanovič je podal poročilo o
delu PGD v preteklem letu, sprejet je bil plan dela za tekoče leto, nato pa jebila podana razrešnica
upravnemu in nadzornemu odboru. Sledile so volitve predsednika, poveljnika ter članov novega
upravnega in nadzornega odbora.
Soglasno   so  bili   izvoljeni   :Adolf Janc  ml.-predsednik,   Silvester  Kuder-poveljnik,   Stane
Vanovšek, Branko Zupanc, Edi Suholežnik, Alojz Buček, Milena Jurgec, Marija Pavšar, Avgust
Čerenak, Jožica Kroflič, Barbara Zupane, Ivan Vrbič, Stane Gorjan, Aleksander Fijavž, Tomaž
Kroflič, Kristina Belak, Franci Kuder, Marko Svetelšek in Uroš Zupanc-člani upravnega odbora
ter Jože Gorza, Aleksandra Vrbič in Angela Fijavž -člani nadzornega odbora.
Bivši predsednik Jurij Bojanovič je bil soglasno potrjen za častnega  predsednika PGD Vojnik,
novi predsednik pa je podal slovesno zaobljubo.
Poročilo o svojem delu so podali tudi mladi, ki so imeli svoj občni zbor 12. februarja. Poleg
izobraževanja, treningov za tekmovanja in sodelovanja na različnih tekmovanjih so v prvo vrsto
postavili vprašanje ekskurzije v Gardaland, ki ga imajo v načrtu že nekaj let.
Tudi v tem letu so gasilci nadaljevali z izobraževanjem. Franci Kuder in Uroš Zupane sta opravila
tečaj za nosilca dihalnih aparatov, Silvester Kuder in Adolf Jane ml. sta opravila tečaj za
poveljnike, Milena Jurgec pa tečaj za višjega gasilskega častnika organizacijske smeri  in
gasilskega predavatelja.
PGD Vojnik je štelo 128 članov.

Po gasilski izobrazbi je bilo stanje naslednje:
višji gasilski častnik I. stopnje 3
višji gasilski častnik 2
višji gasilski častnik organizacijske smeri 1
gasilski častnik I. stopnje 3
nižji gasilski častnik I. stopnje 6
nižji gasilski častnik II. stopnje 2
nižji gasilski častnik 2
gasilec I. stopnje 39
gasilec 1
gasilski pripravniki 34
mladinci, mladinke, pionirji, pionirke 35

Po specialnosti je bilo stanje :
strojnik 13
uporabnik dihalnega aparata 5
uporabnik radijskih postaj 1
reševalec ob nesrečo z nevarno snovjo 2
reševalec na vodi 1
sodnik 3
predavatelj 2
bolničar 3



Pri gasilski maši je sodelovalo 58 gasilcev iz sedmih društev in godba na pihala iz Nove Cerkve.
Operativni del gasilcev je imel od aprila do junija vaje na različnih domačijah v okolici Vojnika.
13. junija je na športnem igrišču v Vojniku potekal prikaz gašenja s helikopterjem. Najprej so
prikazali jemanje vode iz bazena, nato pa še iz Šmartinskega jezera in nazadnje gašenje. V mesecu
požarne varnosti so izvedli prikazno vajo na osnovni šoli, nato pa še vajo z raztegljivo trodelno
lestvijo. V Novi Cerkvi so sodelovali  na taktični vaji, ki je potekala v okviru gasilske zveze
Vojnik-Dobrna.
Tekmovalne ekipe so veliko vadile in se udeleževale tekmovanj. Na meddruštvenih tekmovanjih
so bile najuspešnejše članice A.  V mesecu septembru    je bilo PGD Vojnik    organizator
občinskega gasilskega tekmovanja mladine, članic, članov in veteranov. Najuspešnejše so bile
pionirke, ki so osvojile prvo mesto, mladinke so bile tretje, pionirji in člani B so bili šesti, člani A
osmi in veterani deveti.
Mladi so se udeležili kviza gasilske mladine GZ Celje na Dobrni in med štirinajstimi ekipami
osvojili drugo mesto.
Gasilci so v tem letu spet sodelovali na pogrebu pomembnega Vojničana in sicer stolnega
kanonika Viljema Pangerla.
Tudi to leto je bilo potrebno prevažati pitno vodo in sicer 127-krat.
Leto 1998 je bilo spet leto poplav. Pričelo seje 28. junija, ko je Vojnik in okolico zajelo neurje s
točo, ki je oklestilo večino pridelka. 7. in 14. julija je voda prestopila svoje meje, zato je bilo
potrebno reševanje in črpanje vode. 6. oktobra se je stanje ponovilo. Zemlja je bila prepojena z
vodo, dež pa se ni mogel ustaviti in tako je 8. oktobra prestopila bregove reka Drava. Gasilci iz
Vojnika so odšli na pomoč v Duplek.
V sredo, 4. novembra je katastrofalna poplava zajela vojniško, celjsko, štorsko in   še nekatere
druge občine. V Vojniku od leta 1954 ni bilo tako hude poplave, kakor je bila ta. Gasilci so pričeli
z dežuranjem ob 17.30.  Že pred razlitjem Hudinje po Vojniku in vaseh ob reki so črpali vodo iz
prostorov, ki jih je zalila podtalnica ali pa hudourniki zaradi izredno močnega dežja. Ob 21.30 so
prišli prvi klici na pomoč iz Ivence, Zadobrove in Arclina, zalit je bil kletni del šole. Gasilci so
vso noč prečrpavali vodo, da ni zalilo kurilnice in naredilo še več škode v učilnici, kuhinji ter
garderobi. Za uspešno intervencijo so zaslužni tudi nekateri delavci šole in učenci, ki so
pravočasno opazili nevarnost in pomagali pri reševanju stvari iz ogroženega dela šole. Ob 21.51
so bili gasilci aktivirani iz Centra za obveščanje.
Ponoči so bili nalivi tako močni, da je podivjana voda, ki je nosila s seboj ogromno lesa in drugih
predmetov, podrla brv pri pošti, ob enem pa odnesla most čez Hudinjo pri Suholežnikovih. Ob
mostu pri pokopališču je odneslo del cestišča. Tam sta se "pogreznili" dve vozili, ker ni bila vidna
poškodba, saj je voda še vedno tekla preko cestišča.
Hudinja se je ponoči razlila na levo in desno stran struge in zalila bivalne prostore v bližini, razlila
se je po trgu in segla v bližino gasilskega doma.To je bila prava nočna mora, saj večina ljudi
takšnih vodnih količin v Vojniku še ni videla in občutek, da iz hiš teče umazana voda, ki sploh
nima meja, je grozljiv. V stanovanjih so plavale postrvi. Zalitih je bilo precej prostorov preko
magistralne ceste. Gasilci so reševali tudi Čretnikovo živino, ki je našla zatočišče v gasilskem
domu. Odrešitev je prinesla ohladitev, ki je dež spremenila v sneg.
Vso noč je skupaj z gasilci dežural župan Beno Podergajs in koordiniral delo, skrbel za topel
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napitek in hrano gasilcev. V ta namen je bilo odprto gostišče Prekoršek.
Brane in Boštjan Zupanc sta kot zavedna gasilca pomagala prizadetim, a ko je bil naliv najhujši,
je njuno hišo z avtomobili vred zalilo, Barbara se je pred vodo komaj rešila, odneslo pa jim je vsa
drva, utonile so njihove male domače živali. Kar pa je spet prizadelo gasilce, pa je to, da je imela
tajnica Barbara ves novejši arhiv PGD Vojnik doma, a ga ni mogla rešiti pred vodo, muljem,
umazanijo in uničenjem. Tako je društvo že drugič ostalo brez pomembnih dokumentov. Voda je
uničila tudi računalnik.
Jutranji pogled na Vojnik je vzbujal strah in grozo. Nekateri gasilci in tudi krajani celo noč niso
spali. Delo je bilo treba nadaljevati. V akciji je sodelovalo 32 gasilcev Pgd Vojnik, sodelovali so
tudi pionirji, mladinci, članice in člani. Že ponoči so pričeli s čiščenjem   nekaterih bivalnih
prostorov.
Pri delu so uporabljali naslednje orodje: MB 300 1 Tomos, MB 400 1 Ziegler, MB 800 1
Rosenbauer, MB 800 1 Ziegler super light, MB 800 1 Ziegler in električno potopno črpalko. V
akciji so bila tudi vozila Škoda, Iveco, GVC-16/24 in GVC-16/50. Opravljenih je bilo 68,5
strojnih ur. Nekateri gasilci so bedeli skoraj neprekinjeno tri dni. Pomagali so ogroženim v
stanovanjskih in delovnih objektih pri Čebulc, Zupane, Golobič, Krašovec, Prekoršek, Fazarinc,
Povh-Fazarinc,  Kuder, Bratovčak, Bezgovšek,  Stante,     Fink, Macuh, Kovač, Hotko ter v
Potrošniku, Mon Chery, na pošti, na Remontu, v šoli in vrtcu Mavrica. Še isti dan je župan odredil
saniranje poškodb na cestišču, popoldne je bila cesta proti Šmartnemu že prevozna. Več dni so
vojniški gasilci pomagali črpati vodo v Železarni Štore, nato pa so nekaj dni čistili opremo in
orodje.
Kmalu po poplavi je bila pot med levim in desnim bregom spet vzpostavljena, saj je župan
priskrbel vojaški most, ki bo v uporabi tako dolgo, dokler ne bo pozidan nov most. 29. decembra
je GZ celje organizirala srečanje gasilcev cele Slovenije, ki so v času poplav sodelovali pri
reševanju, črpanju vode in odpravljanju posledic poplave. Srečanja so se udeležili tudi gasilci
PGD Vojnik. Društva so prejela spominska priznanja. Na srečanju je igral ansambel Frajerji s
Sonjo iz Vojnika.

1999

Zadnje leto v uspešnem tisočletju, ko se je gasilstvo začelo razvijati, so imeli gasilci sedem sej
upravnega in nadzornega odbora. Redno vsak ponedeljek pa so se dobivali na delovnih sestankih
in sproti reševali tekočo problematiko.
V mesecu februarju so se udeležili s skupinsko masko pustovanja v Novi Cerkvi, predstavili so
novo poročno dvorano v Vojniku in "poročili" gasilski par.
V času čistilne akcije so čistili obrežje Hudinje. Kot vsako leto so postavili mlaj. Na terasi
trgovine Potrošnik so odstranili železno konstrukcijo z ograjo in oprali parkirne prostore ter ostale
asfaltne površine.Ob prazniku gasilskega priprošnika sv. Florjana je opravil gospod Matej
Jakopič, kaplan iz Brestanice, k i  j e  bil v prejšnjem letu vojniški novomašnik in so pri njegovi
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slovesnosti sodelovali tudi gasilci.

Treba je bilo obnoviti fasado na gasilskem domu, zamenjati žlebove, prepleskati garažna vrata,
okna na stolpu in vse lesene dele.
Za dvigovanje  mokrih  gasilnih cevi  so  nabavili  električno  dvigalo,  ki  omogoča hitrejše
dvigovanje cevi.
4. junija je prišlo v PGD občine Vojnik in Dobrna do zelo velike spremembe. Ta društva so
namreč izstopila iz GZ Celje in z ustanovnom občnim zborom v Novi Cerkvi ustanovila svojo GZ
Vojnik-Dobrna. Do izstopa je prišlo sporazumno in prijateljstvo z gasilci sosednje zveze,
predvsem pa dobro sodelovanje, je ostalo.
Predsednik stote gasilske zveze v Sloveniji je postal župan občine Vojnik Benedikt Podergajs,
česar so se vsi gasilci zelo razveselili. Podpredsenika sta postala Štefan Pohajač in Slavko
Jezernik, poveljniško mesto je pripadlo Ivanu Jezerniku, tajniško delo Stanislavu Božniku,
blagajniško pa Egidiju Čretniku. Prve čestitke je novoizvoljeni predsednik prejel od šolskega
društva Mladi gasilec OŠ Vojnik.
Ekipa šolskega društva Mladi gasilec se je udeležila regijskega tekmovanja na Planini pri Sevnici.
Osvojila je tretje mesto.
V mesecu oktobru je bila osrednja vaja na Frankolovem, prav tako postrojitev ter pregled gasilcev
in opreme. V popoldanskem času je bila otvortev razstave ročnih del, ki so jih izdelale gasilke
zelo različnih starosti. Sodelovale so tudi Vojničanke.
Srečanje veteranov GZ je bilo na Dobrotinu, kviz mladih pa na Dobrni.
31. julija je potekalo v Vojniku srečanje pobratenih društev Vojnik-Dragomlja vas, Nova Cerkev-
Jugorje in Teharje-Grabrovec. Istega dne popoldne je bilo uspešno tekmovanje za prehodni pokal
občine Vojnik , zvečer pa ob glasbi domačega ansambla Frajerji prireditev Noč ob Hudinji, ki pa
je za spremembo potekala na dvorišču gasilskega doma, kar je bilo za gasilce zelo ugodno.
Operativni kader je bil v akciji osemkrat na požarih, petkrat pa na gasilskih stražah.
Gasilske desetine so opravile 79 vaj. Vse desetine so se udeležile občinskega tekmovanja na
Dobrni. Najuspešnejše so bile članice A, ki so zmagale tudi na področnem tekmovanju in se
uvrstile na državno tekmovanje.
11. oktobra je v 86. letu starosti gasilske vrste zapustil Adolf Janc st. V vojniške gasilske vrste je
vstopil takoj, ko se je z družino preselil v Vojnik. Vrsto let je opravljal delo gospodarja društva in
praporščaka.   V  gasilskem  domu je  skupaj   z  družinskimi   člani   opravil   zelo  veliko   ur
prostovoljnega dela. Z njegovo pomočjo je nastalo mnogo novega v gasilskem domu. Gasilci se
ga spominjajo po izraziti prijaznosti, dostopnosti in pripravljenosti pomagati vsakemu, ki je
pomoč potreboval.
V mesecu požarne varnosti je potekala gasilska vaja na osnovni šoli v Vojniku. Skupna vaja
gasilske zveze Vojnik-Dobrna je bila na Frankolovem, kjer je bilo prikazano reševanje otrok iz
goreče šole.
V tem času je bila v dvorani gostišča Turist razstava ročnih del gasilk Gasilske zveze Vojnik-
Dobrna. Sodelovale so tudi članice PGD Vojnik od mladink do veterank. Odprtje razstave je
opravil župan in predsednik GZ Benedikt Podergajs.
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2000

Leto 2000 se je pričelo uspešno kljub napovedim, da bo konec sveta. Gasilke in gasilci
pripravniki so v začetku leta opravili izpite za gasilce. V jubilejnem letu, ko PGD Vojnik praznuje
120-letnico obstoja, so gasilci postali: Kristina Belak, Lea Jurgec, Polona Štante, Jernej
Bratovčak, Štefan Lazič, Jože Videnšek, Jernej Vrbič, Matej Vrbič in Boštjan Zupanc. Tečaj je bil
izveden na visoki strokovni ravni, še posebej je bil izreden praktični del. Ob zaključku so
tečajniki izvedli vajo gašenja na Dobrni.
Na Igu se je izobraževal tudi predsednik GZ Beno Podergajs in postal višji gasilski častnik
organizacijske smeri.
Jubilejni, 120. občni zbor PGD Vojnik je potekal 19. februarja 2000 v avli osnovne šole Vojnik. S
kratkim kulturnim programom so pogledali v preteklost člani društva Mladi gasilec.
Na občnem zboru so izvolili podpredsednika društva Jožefa Kocmana, kar je za društvo
pomembna pridobitev.
Staro kombinirano vozilo je bilo dotrajano, zato so se gasilci odločili za nakup novega vozila
GVC 24/24 MAN 14-224 opremljenega z  2500-litrsko cisterno za vodo, visokotlačno črpalko,
dvema navijakoma za hitre cevi, stolpom za razsvetljavo in drugimi tehničnimi ugodnostmi za
hitro in uspešno intervencijo v primeru požara ali druge elementarne nesreče. Vrednost vozila je
preko 24 milijonov SIT.
Prvi občni zbor gasilske zveze Vojnik Dobrna so organizirali člani PGD Vojnik v petek, 17.
marca 2000.
Pred prvomajskimi prazniki so gasilci pripravili in postavili mlaj.
30. aprila 2000 je bilo organizirano fotografiranje članstva. Ob deseti uri je bil zbor gasilcev pred
gasilskim domom v Vojniku, ob pol enajstih pa maša v čast sv. Florijanu in gasilcem. Udeležilo
se je je 82 gasilcev enajstih društev (Dobrna, Lemberg, Nova Cerkev; Socka, Frankolovo, Vojnik,
Škofja vas, Ljubečna; Trnovlje, Teharje in Babno), kar je največ do sedaj. Slovesnost je vodil
gospod Jože Prah, kaplan v Vojniku. Predsednik društva Adolf Janc je pozdravil vse gasilce in
ostale obiskovalce maše. Gasilka Lea je seznanila prisotne z življenjem in delom   zavetnika
gasilcev. Ob zaključku maše se je zahvalil sodelujočim predsednik zveze Beno Podergajs. Po
maši so pred cerkvijo čakale dobrote, ki so jih    pripravile gasilke in ostale žene, ki rade
priskočijo gasilcem na pomoč.
Osrednja prireditev praznovanja 120-letnice društva je predvidena 17. junija 2000.

SEZNAM ČLANSTVA PGD VOJNIK OB 120 LETNICI

1. Belak Kristina
2. Belak Maja
3. Bezgovšek Andrej
4. Bojanovič Djorde Jurij
5. Borovnik Ferdo
6. Bratovčak Jernej
7. Bratovčak Mihael
8. Buček Edmund Alojz
9. Cocej Roman



lO.Čerenak Avgust
11.Čretnik Maja
12.Dolar Jožef
13.Fijavž Aleksander
14.Fijavž Angela
15.Gorjan Stanislav
16.Gorjan Zorislav
17.Gorza Jože
18.Janc Adolf
19.Jane Ana
20.Jamnišek Franc
21.Jelen Slavko
22.Jelen Matej
23.Jurgec Jože
24.Jurgec Lea
25.Jurgec Milena
26.Jurgec Uroš
27.Jurgec Urška
28.Kamenik Milan
29.Kasesnik Karel
30.Kasesnik Petra
31 .Kasesnik Valentina
32.Klepej Natalija
33.Kmetec Maja
34.Kompan Žiga
35.Kocman Jože
36.Korošec Franc
37.Korošec Jožica
38.Kovačevič Ivan
39.Krajnc Bojan
40. Kraj ne Franc
41. Kraj ne Robert
42.Kroflič Jožefa
43.Kroflič Miroslav
44.Kroflič Rok
45.Kroflič Tomaž
46.Kropf Boštjan
47.Kuder Franci
48.Kuder Silvester
49.Lampret Nejc
50.Lazič Štefan
51.Lazič Tamara
52.Leban Ljudmila
53.Ledinek Dragica
54.Leskovar Nataša



55.Leskovar Renata
56.Lipovšek Boris
57.Lipovšek Rok
58.Marko Marija
59.Medenjak Andreja
60.Medenjak Irena
61.Mlinar Nina
62.Mlinar Jasna
63.Naglič Marta
64.0jsteršek Metka
65.Palir Marjan
66.Pavšar Marija
67.Pavšar Matjaž
68.Pilih Alojz
69.Podergajs Benedikt
70.Podergajs Blaž
71.Polutnik Anton
72.Povše Marjan
73.Povše Danijel
74.Premrl Bernarda
75.Prevoršek Jože
76.Pšeničnik Ana
77. Selčan Urška
78.Selčan Katja
79.Selčan Lilijana
80.Skaza Gašper
81.Stante Rudi
82. Stopar Ludvik
83.Suholežnik Edi
84.Svetelšek Marko
85.Šabac Franc
86. Šelih Sabina
87.Šibanc Vidoja
88.Škoflek Viljem
89.Šljivar Alma
90. Štante Matej
9 l.Štante Polona
92.Šturm Monika
93.Šuflaj Polona
94.Šuflaj Sabina
95.Tešič Nataša
96.Tilinger Stanislav
97.Tkalec Ivana
98.Trnovšek Miran
99.Vanovšek Barbara



lOO.Vanovšek Stane
10 l.Vengušt Cvetka
102.Vengušt Željko
103.Vidali Igor
104.Vidali Uroš
105.Videnšek Jože
106.Vidmar Martin
107. Vivod Nataša
108.Volf Jože
109.Volf Mateja
110.Volf Vlasta
111 .Vrbič Aleksandra
112. Vrbič Franc
113. Vrbič Ivan
114. Vrbič Jernej
115. Vrbič Matej
116.Založnik Stanislav
117.Zeme Franc
118.Zupanc Barbara
119.Zupanc Boštjan
120.Zupanc Branko
121.Zupanc Uroš
122.Žgajner Vincenc
123,Žgajner Vinko
124.Žibret Iztok



1. NAJSTAREJŠI GASILEC PGD VOJNIK IN GZ VOJNIK DOBRNA ROK LIPOVŠEK

2. GAŠENJE POŽARA V LEŠJU



3. VOZNI PARK PGD VOJNIK

4. NASTOP DRUŠTVA MLADI GASILEC NA 115-LETNICI PGD
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5. RAZVITJE NOVEGA PRAPORA

6.PIONIRKE PGD VOJNIK NA OBČINSKEM TEKMOVANJU
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7. 75-LETNICA PGD DRAGOMLJA VAS

8. ČLANI B NA OBČINSKEM TEKMOVANU
21



9. GASILSKA VAJA NA OŠ VOJNIK

10.PRIKAZ GAŠENJA S HELIKOPTERJEM
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11.PRIKAZ GAŠENJA S HELIKOPTERJEM

12. GAŠENJE POŽARA V ILOVCI 14. 2. 1998
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13.VAJA OB MESECU POŽARNE VARNOSTI

14. PIONIRKE NA OBČINSKEM TEKMOVANJU 1988
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15 NA OBČNEM ZBORU PGD VOJNI K

16.NASTOP DMG NA OBČNEM ZBORU PDG VOJNIK
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I 7. PODPIS POGODBE O SODELOVANJU V GZ VOJNIK DOBRNA

18. POVELJSTVO NOVOUSTANOVLJENE GZ VOJNIK
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19 ČLANI B NA OBČINSKEM TEKMOVANJU NA DOBRNI 1999

20.VETERANI NA OBČINSKEM TEKMOVANJU NA DOBRNI 1999
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21. ČESTITKE ČLANICE DMG OŠ VOJNIK PREDSEDNIKU ZVEZE

22. EKIPA PGD VOJNIK NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU NA DOBRNI
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23. GASILCI PRED GASILSKO MAŠO.. 30. 4. 2000

24 POZDRAV PRED GASILSKO MAŠO
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ZAKLJUČEK

V arhivu gasilskega društva sva poiskali zapiske dela gasilcev v Dežurni knjigi, vso ostalo
dokumentacijo je uničila poplava. To se je zgodilo že drugič v zgodovini PGD Vojnik.
Ugotovili sva:
• Da se društveno delo nadaljuje,
• Da zelo skrbijo za izobraževanje gasilcev,
• Da skrbijo za specialno pripravljenost članov,
• Da imajo velik posluh za delo z mladimi,
• Da poskušajo nabavljati moderno opremo,
• Da so pripravljeni pomagati ljudem v nesreči v vsakem trenutku in
• Da gasilska organizacija ostaja zvesta svojemu namenu.
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VIRI IN LITERATURA
• Branko Božič:
• Gasilstvo na Slovenskem do leta 1941( 1985), .
• 110 let PGD Vojnik,
• Dežurna knjiga PGD Vojnik 1991-95 in 1996-2000.
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