
Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci!  

Gasilstvo v Sloveniji in 

našem kraju ima tradicijo, 

ki jo letos v Lovrencu na 

Pohorju obeležujemo s 

140. obletnico vašega 

obstoja, razvoja in 

delovanja. V tem času ste 

postorili in doživeli marsikaj. Organizirali ste številna 

srečanja, druženja, reševalne akcije, gasili požare, reševali 

življenja, v svoje vrste pridobili nove člane, se izobraževali 

in strokovno usposabljali, vse z enim ciljem: POMAGATI 

DRUGIM. 

Gasilci ste najpomembnejši steber zaščite in reševanja, 

izvajate pomembno poslanstvo, ki mu posvečate veliko 

svojega prostega časa, pri čemer se odrekate svojim 

najbližjim, zato si zaslužite vso podporo in zahvalo.  

Nemalokrat ste s svojim častnim delom rešili imetje, pa 

tudi življenje, pri čemer tvegate svoja življenja. 

Vaše delo že dolgo časa ni več povezano zgolj z gašenjem 

požarov, ampak ga zaznamujejo številne naravne 

katastrofe, neurja, žledolomi, poplave, prometne nesreče, 

zato vključuje nenehno izobraževanje ter strokovno 

usposabljanje. Ste tudi pomemben vir osveščanja naših 

občank in občanov in vseh nas, ki morda premalokrat 



pomislimo na večjo previdnost in preventivne ukrepe, s 

katerimi lahko tudi sami preprečimo neljube dogodke.  

 Z vsemi temi aktivnostmi več kot stoletje v našem kraju 

vztrajno in nesebično izvajate svoje poslanstvo, na kar nas 

z vaših praporov spominja in opominja simbolika sv. 

Florjana. To počnete z isto mero vneme in poguma kot so 

to počeli vaši predhodniki.  

Gasilci ste naša vrednota, zato bomo v občini Lovrenc na 

Pohorju vedno posvečali posebno pozornost vašemu 

izobraževanju, sodobni opremljenosti in dobremu počutju 

v društvu. Občina se trudi, da vam nudi čim bolj ustrezne 

pogoje za delo. Vemo, da bi potrebovali še marsikaj, 

vendar so sredstva omejena. Vesel sem, da se gasilci tega 

zavedate, in da kljub temu z dobro voljo in gorečnostjo 

opravljate svoje poslanstvo. 

Letos, ko praznujete 140. obletnico vašega društva, vam 

ob tej priložnosti izkazujemo našo hvaležnost in zasluženo 

spoštovanje.  

Za zaključek in v pozdrav lahko povzamem besede Josipa 

Turka, enega od pomembnejših vodij slovenskega 

gasilstva z začetka 20. stoletja, ki je v svojih govorih menda 

pogosto rad opisal gasilski poklic z naslednjimi besedami: 

»Mi ne vprašamo, komu gori, ampak kje gori. To je naše 

geslo in v to vam kličem: Na pomoč!«  

   Župan Občine Lovrenc na Pohorju 

Joško Manfreda 



S ponosom se ozremo v 

preteklost, odgovorno gledamo v 

prihodnost. 

140 let PGD Lovrenc na Pohorju 

ni le praznik lovrenških gasilcev, 

je tudi praznik Lovrenca in 

nenazadnje praznik človekovega 

povezovanja  s plemenitim 

namenom pomagati ob 

nesrečah. 

Zavedamo se, da so Lovrenčani že v 19. stoletju spoznali, 
da bodo morali sami poskrbeti za svojo varnost in tako so 
pred 140. leti, 25. februarja 1877, z ustanovnim občnim 
zborom ustanovili novo gasilsko društvo. Prostovoljno 
društvo, ki je nastalo, je postalo eno prvih na slovenskih 
tleh.  

Leta 1932 je društvo dobilo tudi gasilsko pihalno godbo. Po 

drugi svetovni vojni – leta 1945 – pa je društvo ostalo 

skoraj brez vsega. Z veliko vnemo in pomočjo  krajanov pa 

so gasilci že leta 1947 dobili nove prostore – nov gasilski 

dom. Ta dom smo z leti razširili, svojo nalogo pa opravlja 

še danes.  

Zgodovina PGD Lovrenc na Pohorju je dolga. Polna je 

vzponov in padcev ter različnih okoliščin in razmer. Kaže 

nam, da je mogoče uresničevati filozofijo, če v njo 

verjameš, da se da organizirati, če imaš vizijo, in živeti 

svoje poslanstvo, če je volja. Pri tem je potrebno 



upoštevati tudi, da lahko marsikaj dosežemo, če nekaj 

gradimo s skupnimi močmi in s pomočjo celotnega kraja in 

širše okolice. 

Da bo naše prostovoljno gasilsko društvo tudi v prihodnje 

dobro opravljalo svoje poslanstvo, bomo še naprej aktivni 

na področju izobraževanja tako starejših kot tudi mladih 

gasilcev. Predvsem bomo več kot v preteklih letih vlagali v 

mlade, tudi s sodelovanjem z osnovno šolo. Še naprej 

bomo sodelovali pri organizaciji različnih kulturnih, 

družabnih in športnih prireditev ter tako prispevali h 

kakovosti življenja v našem kraju.  

V zadnjih tridesetih letih je društvo nabavilo novo gasilsko 

opremo – predvsem zaščitne in delovne obleke. Prav tako 

smo razširili in prenovili gasilski dom in povečali število 

avtomobilov; nazadnje leta 2016, ko smo s pomočjo 

krajanov in sponzorstev pridobili gasilsko vozilo PV-1. Tako 

danes PGD Lovrenc opravlja s štirimi modernimi in 

sodobnimi gasilskimi vozili (PV-1, GVM, GVC 16/25 in AC 

30/100).  

Aktivni pa smo še na mnogih drugih področjih – nenehno 

strokovno usposabljamo člane, organiziramo različna 

splošna praktična izobraževanja ter predstavljamo tehnike 

gašenja in rokovanja z gasilsko opremo. S tem želimo 

dokazati, da za uresničevanje poslanstva prostovoljnega 

gasilstva ni dovolj le tehnična in materialna 

izpopolnjenost, ampak so potrebne tudi nematerialne 



spodbude v smislu izobraženosti, prenosa filozofije 

humanosti in plemenitega pomena pomagati ob nesrečah.  

Društvo tudi v današnjem času aktivno uresničuje tradicijo 
osnovne ideje prostovoljnega gasilskega društva ter 
nabavlja opremo in ureja gasilski dom. Za to bi se  rad še 
posebej zahvalil: 
- svojim sodelavcem iz vodstva PGD Lovrenc na Pohorju, 

ki imajo še posebno odgovornost in tudi zasluge za 
delovanje društva; 

- vsem članom PGD Lovrenc na Pohorju, tako starejšim 
kot mlajšim, ki zvesto služijo pomoči potrebnim; 

- vsem sponzorjem in podpornim članom, ki skrbijo za 
naša finančna sredstva; 

- občinskim predstavnikom za dobro sodelovanje in za 
velikokrat izkazano pomoč ter  

- nenazadnje vam vsem, drage občanke in občani, ki 
nam že dolga leta zvesto stojite ob strani. Upam, da bo 
tako tudi v prihodnje. 

Želel bi, da se iz zgodovine učimo. Želel bi, da smo še 

naprej Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Pohorju – 

da se še naprej prostovoljno odločamo, da bomo 

povezano pomagali ob nesrečah v Lovrencu in okolici. 

Želel bi, da še naprej živimo svojo filozofijo, uresničujemo 

svoje poslanstvo ter si predstavljamo, da bodo lovrenški 

gasilci organizirano in prostovoljno ob podpori občanov in 

drugih podpornih članov delovali tudi  čez 140 let.  

                                Predsednik PGD Lovrenc na Pohorju

        Boštjan Kačič, GČ II st. 



Bilo je leto 1991, ko sem vstopil 

med gasilce. Pritegnilo me je 

humano delo gasilcev, dobra 

družba in razmišljanje tovarišev.  

Od tovarišev sem črpal znanje in 

se udeleževal usposabljanj. 

Uspešno sem opravil vsa 

usposabljanja tako, da sem leta 

2006 prevzel funkcijo poveljnika 

društva. 

Društvo je zašlo v manjšo krizo, po dogovoru in sestankih 

smo prišli do sklepa, da mora društvo delovati uspešno 

dalje, zato sva z Boštjanom Kačičem prevzela funkcije, on 

predsednika, jaz pa poveljnika društva. Poteza, ki smo jo 

povlekli, je bila prava, saj je od prevzema funkcij šlo vse le 

navzgor. Vse operativne člane smo opremili z osebnimi 

zaščitnimi sredstvi in se uspešno izobraževali na gasilskem 

področju, nabavili novo cisterno na podvozju MAN 6X6 AC 

30/100 in sproti prenavljali gasilski dom. Najnovejša 

pridobitev pa je vozilo PV1. 

Strah in negotovost pri prevzemu funkcije poveljnika je s 

pomočjo tovarišev in nasvetov prijateljskih poveljnikov  

hitro izginil. Redno sem se udeleževal usposabljanj za 

poveljnika in vodenje intervencij, saj mi je to znanje prav 

kmalu prišlo prav. Prav posebej smo se izkazali pri 



žledolomu leta 2014. Organizirali smo štab, preko 

katerega smo vodili in nadzorovali celotno situacijo.   

Vaja 2012.  

Ob praznovanju našega jubileja, 140-letnice uspešnega 

delovanja, bi se zahvalil vsem mojim predhodnikom, da so 

uspešno vodili društvo. Poklon pa gre tudi vsem 

veteranom in preminulim članom,  saj brez njih ne bi mogli 

praznovati tega častitljivega jubileja. Za požrtvovalno in 

uspešno delo se želim zahvaliti tudi vsem članom in 

članicam. Vodenja društva mi je kot poveljniku v velik 

ponos, zato opravljam funkcijo poveljnika PGD Lovrenc na 

Pohorju z velikim zadovoljstvom.  

Še enkrat, ponosen sem na vas, moji gasilci in gasilke. NA 

POMOČ!    

             Poveljnik PGD Lovrenc na Pohorju 

                                           Boštjan Petelin, GČ II stopnje 



ČLANICE V PGD LOVRENC NA POHORJU 

Ustanovitev članic PGD Lovrenc na Pohorju sega v leto 

2004. Prva predsednica komisije za članice PGD Lovrenc 

na Pohorju je bila tovarišica Darja Kranjc. Funkcijo 

predsednice komisije za članice sta imeli še tovarišici Anita 

Paradiž in Vera Goričan. Leta 2014 sem funkcijo 

predsednice komisije za članice prevzela tovarišica Sabina 

Šmon. 

Leta 2017 je v PGD Lovrenc na Pohorju 24 članic. 

Članice 2017. 

Skozi vsa leta našega delovanja smo članice zelo dobro 

sodelovale z ostalimi člani našega društva in pomagale pri 

izvedbi skupnih aktivnosti.  



V začetku delovanja smo opravljale dela, ki so bila 

povezana predvsem kot pomoč našim tovarišem gasilcem. 

Sodelovale smo na matičnih občnih zborih in drugih 

prireditvah pri pripravi in strežbi obrokov ter čiščenju 

gasilskega doma. Z leti smo postajale bolj aktivne ter se 

pričele vključevati v ostale aktivnosti našega društva. 

Leta 2005 je 11 članic uspešno zaključilo izobraževanje  

osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. To je bilo leto, ko 

smo se članice prvič pričele vključevati v sistem gasilskega 

izobraževanja in opravljati različne tečaje. Takrat smo tudi 

prvič dobile gasilske delovne obleke. To nam je dalo velik 

zagon, saj smo se pričele udeleževati tudi gasilskih 

tekmovanj. Prvo tako je bilo medobčinsko tekmovanje GZ 

Ruše, ki se ga je udeležilo 7 članic in so tekmovale z vajo s 

hidrantom. Članice smo se vedno bolj povezovale in 

sodelovale z društvom in tako pridobivale nova znanja. 

Članice PGD Lovrenc na Pohorju smo v 16 letih obstoja 

zelo napredovale, saj sodelujemo na vseh aktivnostih 

matičnega društva, GZ Ruše, Mariborske regije in GZS. 

Na nivoju Prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na 

Pohorju sodelujemo na matičnem občnem zboru, na 

pustovanju, na Florjanovi maši, na kresovanju, na 

božičnem sejmu, na prireditvah ob Jezernikovih dnevih ter 

skrbimo za lep izgled gasilskega doma in gasilskega 

poligona. Sodelujemo tudi v intervencijah kot pomoč pri 

pripravi in dobavi hrane in pijače. 



V zadnjih letih se članice aktivno udeležujemo tekmovanj. 

Na njih od leta 2014 sodelujemo z ekipo A ter dosegamo 

vedno boljše rezultate. Zelo smo ponosne, da smo se s to 

ekipo leta 2015 prvič uvrstile tudi na regijsko tekmovanje. 

Na vajah in tekmovanjih se članice še bolj povežemo, 

izpopolnjujemo svoja znanja ter dokazujemo, da je v slogi 

in sodelovanju moč.  

Članice našega društva se redno udeležujemo tudi 

gasilskih operativnih vaj, ki potekajo na nivoju društva, GZ 

Ruše, regije in pokalnih tekmovanj. 

Leta 2014 smo članice PGD Lovrenc na Pohorju v mesecu 

požarne varnosti prvič izvedle samostojno operativno 

vajo, in sicer požar na kmetiji Trjenk. Vajo je vodila 

tovarišica Anita Paradiž, GČ. Leta 2016 smo izvedle vajo pri 

Turistični informativni pisarni Lovrenc na Pohorju t. i. 

«Manco«, pod vodstvom tovarišice Sabine Šmon, GČ. 

Ponosna sem, da je na vajah sodelovalo več kot polovica 

vseh naših članic. Vaji sta bili zelo poučni in zanimivi, 

predvsem pa smo članice dokazale, da lahko s skupnimi 

močmi sodelujemo v operativnem delu našega društva. 

Letos imamo članice PGD Lovrenc na Pohorju čast, da naše 

društvo v mesecu požarne varnosti organizira vajo članic 

na nivoju GZ Ruše. 

15. 8. 2015 je v Lovrencu na Pohorju potekal 1. posvet 

regije Maribor. Posveta se je udeležilo okoli 40 članic iz 

celotne Mariborske regije. Ponosne smo, da so nam 

zaupali organizacijo in otvoritev 1. posveta regije Maribor.  



Članice smo se ves čas tudi izobraževale. Do leta 2017 je 6 

članic pridobilo čin gasilec, 10 članic čin gasilec 1. stopnje, 

2 članici čin gasilski častnik, 1 članica je uspešno opravila 

specialnost mentor mladine in 1 članica specialnost vodja 

članic.  

Vaja 2016. 

Delo članic PGD Lovrenc na Pohorju ne bi bilo tako 

uspešno, če ne bi bilo dobrega sodelovanja z vodstvom 

društva, posameznih članov in seveda pridnih, prizadevnih 

članic. Verjamem, da bomo tudi v prihodnjih letih dobro 

sodelovali, skupaj nizali uspehe, predvsem pa se med 

seboj spodbujali in verjeli drug v drugega. 

 Predsednica komisije za članice 

                                          Sabina Šmon, GČ 



NA MLADIH SVET STOJI 

»Mladina je naša prihodnost« in »Na mladih svet stoji«, sta 

stavka, ki ju v našem društvu upoštevamo in zato 

posvečamo veliko časa tudi podmladku. V vseh teh letih 

smo naredili velik korak naprej. 

Mladina 2017.  

V Prostovoljnem gasilskem društvu Lovrenc na Pohorju 

nedvomno žanjejo uspehe tudi mladi na različnih 

posameznih in ekipnih tekmovanjih v okviru naše zveze in 

regije. Udeležujemo se različnih tekmovanj, kot so: gasilski 

kvizi, gasilske orientacije, šaljive igre ter gasilska 

tekmovanja. Trenutno upe polagamo na 21 predstavnikov 

mladine, ki se lahko pohvalijo s številnimi priznanji in 

pokali, ki so dokaz, da svoje delo opravljamo z veliko mero 

entuziazma, znanja in želje po nadaljnjih uspehih. Mladino 

učimo in vzgajamo v to, da se, v časih, kot so, šteje 

prostovoljnost in sočutje za ljudi in njihovo premoženje. 



Veliko se družimo, organiziramo različne vaje, si ogledamo 

tekme, udeležujemo se parad in enkrat letno organiziramo 

druženje mladinec, mentor, starš. Z mladimi dela sedem 

mentorjev, ki bi se jim zahvalil za dobro delo. Hvala tudi 

vsem mojim predhodnikom in še naprej z dobrim delom in 

gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

Predsednik mladinske komisije  

                                                Sašo Ovčar NGČ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODOVINA GODBE NA PIHALA LOVRENC NA POHORJU 

Lovrenška gasilska godba na pihala PGD Lovrenc na 

Pohorju je nastala iz Skačejeve kapele - godbe. Sestavljali 

so jo kapelnik Franc Skačej in njegovih devet sinov. Igrali 

so na porokah, procesijah in podobnih priložnostih. Po 

smrti očeta je godbo prevzel sin Štefan, ki  je k sodelovanju 

povabil tudi druge fante. Leta 1932 je Štefan Skačej 

instrumente prodal gasilskemu društvu iz Lovrenca na 

Pohorju in še istega leta je bila pod okriljem matičnega 

društva ustanovljena gasilka godba. Leta 1969 je zaradi 

finančnih težav godba prenehala s svojim delovanjem za 

obdobje šestih let. Po takratni zaslugi predsednika 

gasilskega društva g. Mirka Toreja je prišlo do ponovne 

obuditve pihalne godbe. Zvrstilo se je kar nekaj kapelnikov. 

L. 1991 je godbo prevzel kapelnik Branko Andrej. Godba je 

pod njegovim vodstvom močno napredovala. Zvrstili so se 

mnogi koncerti in tekmovanja doma in tudi v tujini, in 

sicer: revija pihalnih godb Slovenije v Sevnici, mednarodna 

nastopa v Krivi Vrbi ob Vrbskem jezeru, nastopi v Lipici, 

Kranjski gori, na Splitski rivi, paradni in koncertni program 

gasilskih pihalnih godb Evrope, kjer smo osvojili 2. in 3. 

mesto, in še bi lahko našteval. 

Leta 1998 se je vzpostavilo prijateljsko sodelovanje med 

godbo Lovrenc in Gradsko glasbo iz otoka Vis. To 

sodelovanje traja še danes.  

Jeseni 2010 je godbo prevzel kapelnik Jani Lorber, ki 

uspešno nadaljuje delo svojih predhodnikov. S 



prizadevnim in vztrajnim delom je godba prestavila v 

»višjo prestavo«, kar se lepo odraža po številu poslušalcev 

na nastopih.  

Godba 2017.  

 

S pomočjo matičnega društva in pa seveda občine ter 

sponzorjev smo uspeli v kratkem času popolnoma obnoviti 

dvorano, v kateri imamo vaje, nabaviti nove stole, kupiti 

nekaj novih instrumentov, nabaviti nove uniforme. Vsem, 

ki ste pri tem kakorkoli pomagali, iskrena hvala. 

 

Predsednik pihalne godbe PGD Lovrenc  

                                 Bogdan Španbauer 

 



TWIRLING SKUPINA 

Začetki PGD TS Lovrenc segajo v leto 1993, ko smo v 

Lovrencu pričele delovati mažoretke. Pobudnica za 

začetek mažoretk je bila Olga Kasjak, ki je skupaj s prvo 

trenerko Moniko Zalar pridobila prve članice in tako so se 

začele mažoretke razvijati tudi v Lovrencu.  

Prva skupina mažoretk v Lovrencu 

Udeleževale smo se raznih nastopov skupaj z gasilsko 

godbo Lovrenc in ostalimi godbami ter imele tudi 

samostojne nastope. Leta 2001 nas je twirling mažoretna 

zveza Slovenije povabila na tekmovanje mažoretk v 

disciplini marsching, kjer smo dosegle odlično 2. mesto. 

Zadovoljne z uspešnim prvim nastopom na takšnem 



tekmovanju smo se nato začele vsako leto udeleževati 

tega tekmovanja. Twirling mažoretna zveza se je 

postopoma razvijala v smeri twirlinga. Tudi dekletom je 

postajal twirling bolj pri srcu, zato smo korakanje počasi 

opustile. Tako smo leta 2004 uradno zaključile z 

mažoretkami in smo se tudi tekmovanja udeležile s 

twirling točko. V twirlingu se več ne koraka, ampak se 

vključuje ples z gimnastičnimi in akrobatskimi elementi s 

twirling palico. Še vedno se vsakoletno udeležujemo 

državnega prvenstva v twirlingu, ki ga organizirajo različni 

kraji v Sloveniji. Januarja in marca se udeležimo kvalifikacij, 

aprila državnega prvenstva, v mesecu juniju pa odprtega 

prvenstva Slovenije v twirlingu. Tekmujemo v različnih 

starostnih in težavnostnih kategorijah. 

 
Sedanje članice PGD TS Lovrenc 



Trenutno PGD TS Lovrenc na Pohorju sestavlja 22 članic, 

skupaj s podružnico v Breznu. Skupino že od začetka vodi 

Monika Zalar, nekaj let je pomagala Mateja Kovačec, pred 

kratkim pa je izobraževanje za učiteljico twirlinga opravila 

Barbara Hriberšek in trenira mlajšo skupino.  

  

Predsednica twirling skupine 

                                                    Monika Zalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRATKA ZGODOVINA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 

DRUŠTVA LOVRENC NA POHORJU 

1877 - 2017 

 

Naši predniki so se skozi stoletja spopadali z naravnimi 

nesrečami in požari. Lesene kmečke hiše so bile pogosto 

plen strele in nespretnega ravnanja z ognjem na odprtih 

ognjiščih, dimnicah. Pogosto so se požari pojavljali tudi v 

gozdovih. 

 
Okoli leta 1890. 

V Lovrencu so bili za varnost pred požari zadolženi trški 

sodniki, ki so zato posebej zadolžili nočne čuvaje. Nočni 

čuvaji so imeli nalogo, da so pregledali naselje in opozorili, 

če kje niso pogasili ognja. Kljub tem ukrepom je pogosto 



prihajalo do požarov. V lovrenški kroniki sta zapisana dva 

katastrofalna požara, ki sta prizadela trg v letih 1720 in 

1821. Takrat je zaradi vetrovnega vremena požar obakrat 

uničil skoraj ves trg.  

Požar iz leta 1821 je uničil kar 23 hiš in vplival na to, da so 

tržani postali še bolj naklonjeni požarni varnosti. 

Takratni občinski možje so sklenili, da bi bilo potrebno 

ustanoviti požarno obrambo v okviru občine, ki naj bi jo 

vodil član občinskega odbora. Občinski odbor je izdal javni 

razglas, da so v primeru požara dolžni sodelovati vsi za 

delo sposobni prebivalci, ne glede na spol. V kasnejših letih 

je občina kupila ustrezno gasilsko orodje. Tako so nabavili 

25 veder, 2 velika čebra za vodo, 1 voz na štiri kolesa za 

prevoz lestev, 2 težki lestvi in 4 kavlje za razdiranje 

gorečega tramovja. Vse orodje so hranili v orodjarni, ki je 

nosila napis “Feuerwehr – Requisiten Depot” der 

Marktgemeinde St. Lorenzen a.d. Kärtnerbahn. Kasneje so 

dokupili še leseno ročno črpalko in nekaj metrov tlačnih 

cevi. 

Pri požarih so uporabljali vodo iz studencev in potokov. 

Način gašenja požarov je bil seveda, zaradi pomanjkanja 

vode in prave opreme ter neizurjenosti ljudi, ki so 

sodelovali, zelo neorganiziran in neučinkovit. 

Lovrenški občinski možje so se začeli ogledovati po svetu, 

kjer je gasilstvo začelo napredovati. Na seji občinskega 

sveta, ki je bila 8. januarja 1877, so razpravljali o nabavi 

boljšega orodja. Za takratne razmere je bila gasilska 



oprema precej draga, občina pa ni imela dovolj denarja. 

Zaradi številnih davkov se občinski svet ni odločil za nov 

davek, s katerim bi ustanovili in okrepili gasilski sklad, pač 

pa so občinski možje razmišljali, kako bi vso zadevo 

preložili na prostovoljno osnovo. To pa bi pomenilo, da bi 

bilo potrebno ustanoviti posebno društvo, ki bi prevzelo 

skrb za požarno varnost. Občinski svet je izvolil štiričlanski 

iniciativni odbor, ki naj bi zbral prostovoljce, s katerimi bi 

ustanovili gasilsko društvo. Člani tega odbora so bili 

takratni ugledni tržani: Rudolf Milemoth, Jožef Miholič, 

Jože Heinschko in Samuel Hladky. Vsi štirje so se takoj lotili 

dela in zbrali 31 prostovoljcev, predvsem iz vrst tržanov.  

25. februarja 1877 je bil sklican ustanovni občni zbor. 

Poleg prostovoljcev, ki so jih zbrali, so na občni zbor 

poklicali tudi lastnike trških hiš, posestnike ter okoliške 

kmete. Sprejeli so pravila novega društva, ki je dobilo ime 

“Freiwilige Fuerwehr St. Lorenzen a. d. Kärtnerbahn”. 

Prostovoljno društvo, ki je nastalo, je postalo eno prvih na 

slovenskih tleh. Nastalo je namreč le 7 let po nastanku 

prvega prostovoljnega gasilskega društva v Metliki.  

Za prvega predsednika so izvolili takratnega župana, 

lastnika lovrenških mlinov ter posestnika Rudolfa 

Milemotha. Funkcijo podpredsednika je prevzel Samuel 

Hladky, tajnik društva pa je postal nadučitelj Mihael Moge. 

Že takrat so se udeleženci občnega zbora zavezali, da bodo 

novoustanovljeno društvo moralno in gmotno podprli. 

Društvo je iz takratnega občinskega skladišča prevzelo vse 



gasilsko orodje in opremo. Dobili so tudi nekaj denarja, ki 

je ostal po razpustitvi nekdanjega strelskega društva in 

sicer natanko 92 goldinarjev. S temi skromnimi sredstvi se 

je gasilsko društvo lotilo organiziranega dela.  

Med prvimi nalogami odbora je bilo treba trg oskrbeti z 

zadostno količino vode za gašenje. Že takrat so pomislili na 

vodovod, ki pa ga zaradi tehničnih in finančnih ovir niso 

uredili. Društvo se je povezalo z občino in s takratnim 

župnikom Jožefom Toporišičem, ki je odstopil 5 arov 

zemlje pod farno cerkvijo za ureditev ribnika. S sredstvi 

občine so uredili glavni ribnik, od njega pa speljali kanala 

za današnjim trgom, kjer so uredili manjše ribnike oz. 

zbiralne bazene, ki so se napajali iz glavnega ribnika. Leta 

1888 je društvo kupilo prvo ročno brizgalno za ceno 605 

goldinarjev firme Samassa iz Ljubljane. Brizgalna je bila 

nameščena na vozu s sedeži za moštvo in z vso konjsko 

vprežno opremo. Kupili so tudi 500 m tlačnih cevi. Gasilci 

so se ob novi opremi začeli tudi uriti. Število prostovoljcev 

se je množilo. Za vstop v gasilsko društvo je moral kandidat 

izpolnjevati naslednje pogoje: moral je odslužiti vojaški 

rok, imeti je moral neoporečno preteklost, stalni poklic in 

stanovanje v trgu.  

Leta 1883 je bil za predsednika izvoljen nadučitelj Mihael 

Moge. S svojimi organizacijskimi sposobnostnimi je mnogo 

prispeval k razvoju gasilskega društva. Društvo je vodil 35 

let in zaradi velikih zaslug v gasilstvu postal celo poveljnik 

gasilske oblasti mariborskega okraja. V domačem društvu 



bil pobudnik nabiralnih akcij za boljšo opremo, ki so jih 

izvedli tudi zunaj občinskih meja in dobili 100 goldinarjev 

celo iz cesarske blagajne na Dunaju. Tako je gasilsko 

društvo lahko nabavljajo novo opremo: lestve, tlačne cevi, 

delovne in paradne uniforme, pasove in drugo. 

Gasilstvu je ugled rasel in biti gasilec je pomenilo čast. Leta 

1905 so kupili za 1005 goldinarjev novo ročno brizgalno od 

firme Kernreuter iz Linza. Lovrenško gasilsko društvo je 

bilo od vsega začetka prve svetovne vojne med najbolje 

opremljenimi daleč naokoli. 

Leta 1914 je prva svetovna vojna zatrla razvoj gasilskega 

društva. Večina članov je morala na fronto. Po končani 

vojni ni bilo o nekdanjem sijaju gasilcev ne duha ne sluha. 

Gasilsko orodje je propadalo, pri majhnem gasilskem 

domu je vihar prevrnil plezalni stolp in brizgalna je 

zarjavela.  

Predsednik Mihael Moge, tedaj že star mož, je na poziv 

slovenskih oblasti 7. julija 1919 sklical občni zbor. Na tem 

zboru je Moge povedal, da se s tem dnem konča delovanje 

nemškega gasilskega društva. Prepustil je besedo 

pooblaščenemu občinskemu zastopniku Alfonzu Pernatu. 

Z njegovim nastopom je prišlo do preloma. Odpravili so 

nemško ime društva in izvolili nov odbor, ki mu je 

predsedoval Franc Troha. Krepko so morali poprijeti za 

delo, da so popravili gasilsko opremo, postavili nov 

plezalni stolp in zabetonirali tla v gasilskem domu.  



Po letu 1925, ko je predsedstvo prevzel Roman Pušnjak, je 

zavladalo v njem zatišje. Društvo je sicer izpolnjevalo svoje 

gasilske dolžnosti, ni pa se razvijalo. To ni bilo všeč mlajši 

generaciji, ki je želela, da bi se gasilska oprema posodobila. 

Po nekaj letih jim je uspelo. Društvo je kupilo motorno 

brizgalno 23 R.S. firme Rosenbauer za ceno 42.000 

dinarjev. 

 
Leto 1927.  

Leta 1934 je bil za predsednika izvoljen Ivo Kvac, mesto 

poveljnika pa je zadržal Peter Jodl. Društvo se je razživelo. 

Dobili so nove uniforme, skrbeli so za izobrazbo članov, še 

posebej pa so se zavzeli za izpopolnitev pomladitev 

godbenega odseka. 



Pri firmi Meinl-Harold so naročili nove instrumente za 

pihalno godbo, ki je s svojimi nastopi kmalu pridobila velik 

ugled. Društvo si je spet povrnilo nekdanji sloves in leta 

1937 ob svojem jubileju razvilo društveni prapor. Ob tej 

priložnosti so kupili gasilski avto.  

Nadaljnji razvoj društva je leta 1941 pretrgala okupacija. 

Nemci so zaplenili poslovne knjige, razen kronike, ki jo je 

imel eden od gasilcev doma. Glasbene instrumente je 

zaplenil Heimatbund. Okupator je zamenjal nekatere 

društvene funkcionarje, ostale pa je prisilil, da so delali 

tako, kot je zahtevala takratna oblast.  

23. avgusta 1944, ko so partizani napadli nemško 

postojanko v Lovrencu, je bil požgan in porušen tudi stari 

gasilski dom. Po končani vojni so morali gasilci začeti iz nič. 

Izvolili so začasni upravni odbor, ki mu je predsedoval 

Peter Jodl. Zbrali so nekaj gasilske opreme, ki so jo med 

vojno raznesli. Oblast so zaprosili za prepotrebno orodje. 

Po daljšem času so le dobili zaplenjeni nemški gasilski avto, 

motorno brizgalno in 500 m starih tlačnih cevi, 6 m 

sesalnih cevi in 1 stikalno lestev. 

Leta 1946 so za predsednika izvolili Mirka Toreja. Že na 

prvi sejo so izvolili gradbeni odbor, ki mi je predsedoval 

Anton Fricelj. Pričeli so z zbiranjem gradbenega materiala 

in denarja za nov gasilski dom. Potrebno je bilo zagotoviti 

stavbno zemljišče. Gradbeni odbor se je potegoval za 

lokacijo, na kateri so bile ruševine nekdanje žandarmerije 

in stare pošte. Takratni okrajni ljudski odbor je s svojim 



sklepom 12. februarja 1947 to lokacijo odobril in stavbno 

zemljišče izročil gasilskemu društvu.  

Še isto leto so najstarejši gasilci Pušnjak, Šketa in Pernat 

zasadili prve lopate in položili temeljni kamen za nov 

gasilski dom.  

Tako se je začela gradnja, ki pa ni bila enostavna. 

Primanjkovalo je denarja in materiala. Gradbeni odbor je 

moral uporabiti vse svoje sposobnosti, da je gradnjo 

pripeljal do konca. 8. septembra 1950 je bil dom predan 

namenu. Lastni prostori so dali društvu nov zagon. 

Načrtno so vzgajali nov rod gasilcev in se vključevali v 

druge akcije za razvoj in napredek kraja. V letu 1954 je PGD 

Lovrenc štel 49 članov gasilcev in 5 častnih članov.  

Vodstvo je nenehno stremelo k razvoju in napredku 

gasilstva. Tako so kupili še drugo motorno brizgalno, 200 

m tlačnih cevi, 10 paradnih in 20 delovnih oblek ter 20 

čelad. Želja po novem gasilskem avtu pa je ostala 

neizpolnjena. Poskušali so z nakupom starih avtomobilov, 

ki pa se na slabih krajevnih cestah niso obnesli. Leta 1965 

so pod vodstvom Mirka Toreja sprejeli odločitev za nakup 

novega gasilskega avta. Tako je gasilsko društvo svoj 90-

letni jubilej dočakalo z novim gasilskim orodnim avtom 

znamke TAM 2000.  



 
Leto 1957.  

V tem obdobju je z delovanjem prenehala pihalna godba. 

Nekateri godbeniki so se zaradi starosti poslovili od 

igranja, podmladka pa ni bilo. Instrumenti so za nekaj let 

obležali v gasilskem domu. 

Leta 1970 je društvo kupilo novo motorno brizgalno 

Rosenbauer 8001 in komplet tutugen za gašenje s peno.  

Leta 1974 je bila ustanovljena nova desetina pionirjev, ki 

jo je vodil mentor Rado Kasjak.  

Društvo je sproti, glede na finančne zmožnosti, kupovalo 

novo opremo: cevi, gasilne aparate, uniforme, motorno 

žago in motorno brizgalno Tomos. Slednja je bila 

namenjena zlasti pionirjem. 



Leta 1973 je na pobudo Mirka Toreja in starih godbenikov 

znova pričela delovati godba, ki ji je predsedoval Miran 

Perklič. 

Ob 100-letnici društva, leta 1977, so gasilci končno 

pričakali novo gasilsko kombinirano vozilo TAM 550DG, ki 

je poleg moštva in orodja na kraj požara pripeljalo tudi 

vodo. Novo vozilo so gasilci nabavili s pomočjo vseh 

krajanov in delovnih organizacij.  

Po letu 1977 se je delovanje v društvu znova malce 

umirilo. Leta 1979 so je naše društvo pobratilo z društvom 

PGD Dol pri Ljubljani.  

Leta 1984 je Mirko Torej po 38. letih predsedovanja 

prepustil to mesto Petru Jodu ml., ki je društvo vodil z 

odborom, v katerem so bili večinoma veterani. 

V letu 1984 je bilo v društvu registriranih 64 članov (37 

aktivnih, 3 častni, 3 ostali, 11 pionirjev in 25 godbenikov).  

Leta 1988 je bil za predsednika društva izvoljen Andrej 

Kasjak, za tajnika pa Franc Vračko. Delo v društvu je 

prevzel popolnoma nov, mlad, neizkušen, a zagnan odbor. 

Še isto leto je društvo kupilo avtocisterno, ki je lahko 

pripeljala 5000 l vode. Že naslednje leto so pričeli z gradnjo 

novih garaž. Pričela se je širitev gasilskega doma. Leta 

1990 se je obrnilo sleme strehe in na novo se je prekril 

dom s prizidkom. Tako je streha dobila isto smer kot večina 

stavb v trgu. Pričeli so z urejanjem notranjosti stavbe. 

Poleg dveh velikih garaž je dom dobil veliko dvorano v 



velikosti 110 m2. Napeljali so centralno kurjavo in pričeli z 

ogrevanjem garaž in zgornjega dela gasilskega doma. 

Leta 1990 je imelo gasilsko društvo 87 članov (38 gasilcev, 

19 godbenikov, 8 članic, 22 častnih članov).  

Gasilsko društvo je z novim vodstvom dobilo nov zagon, ki 

je kljub slabemu finančnem stanju uresničevalo načrte. 

Članstvo v gasilskih vrstah se je pričelo povečevati.  

V letu 1994 je Radoljna prestopila bregove in ogrožala 

imetje in ljudi ob celotnem toku reke. Gasilsko društvo je 

za celoletno požrtvovalno delo, zlasti za čas ob poplavi, 

dobili državno plaketo civilne zaščite.  

1994 so del PGD postale mažoretke, ki so bile ustanovljene 

v jeseni tega leta. PGD Lovrenc na Pohorju se je pridružilo 

18 deklet pod vodstvom Monike Zalar.  

1994 se je vodstvo društva odločilo, da je čas za nabavo 

novega vozila – avtocisterne. Potreba po novi avtocisterni 

je nastala po štirih večjih požarih, kjer se je kot velik 

problem izkazalo pomanjkanje vode. Pričeli so z nabiralno 

akcijo, ki je kmalu obrodila sadove. Nabavila se je tudi 

nujno potrebna gasilska oprema in zamenjala dotrajano. 

1995 je društvo dobilo novo avtocisterno MAGIRUS 270 

6x6 s 9500 l vode. Nabavili so jo s pomočjo donacij 

krajanov, darovane hlodovine (lastniki gozdov), podjetje 

Marles pa je les zastonj razrezalo in ga odkupilo za lastne 



potrebe. Vozilo je bilo predano svojemu namenu avgusta 

1995 v okviru Jezernikovih dni.  

Gasilsko društvo je ob 120-letnici društva pripravilo nekaj 

odmevnih prireditev v kraju in tako dostojno proslavilo 

okrogli jubilej. Istega leta, 1997, se je ob posredovanju v 

reševalni akciji prevrnila gasilska avtocisterna s tremi 

gasilci. Gasilci so bili k sreči nepoškodovani, avtocisterna 

pa je bila potrebna korenitega popravila. V tem letu so se 

pričela tudi prva sodelovanja in izmenjave godbe iz otoka 

Vis in našo godbo na pihala.  

Leta 1999 je gasilsko društvo za svoje člane nabavilo 

mobilne telefone za boljšo odzivnost ob morebitnih 

nesrečah. V tem letu je med člani društva prihajalo do 

večjih razhajanj, občni zbor na volitvah ni bil sklepčen, 

odstopil je še predsednik Andrej Kasjak. 

Na izrednem občnem zboru je bil v letu 2000 za novega 

predsednika izvoljen Peter Jodl.  

Ob 125-letnici je društvo dobilo novo orodno vozilo 

Mercedes Sprinter.  

Leta 2002 je vodenje društva znova prevzel Andrej Kasjak. 

Skupaj s člani društva je pričel z idejo, da se izpelje nakup 

novega vozila MAN GVC 16/25, ki je bilo dokončno 

pripeljano v gasilski dom v letu 2005. V letu 2004 so pričele 

z delom tudi članice društva. 



Decembra 2006 je Andrej Kasjak odstopil. Izvoljeno je bilo 

novo vodstvo. Predsednik društva je postal Boštjan Kačič, 

ki vodi naše društvo še danes.   

čačal 
Društvo je v tem času pridobilo dve novi vozili, in sicer v 

letu 2012 s pomočjo občine in krajanov vozilo MAN AC 

30/100, decembra 2016 pa je bilo v gasilski dom pripeljano 

poveljniško vozilo Jeep Wrangler. Veliko se je posvečalo 

tudi obnovi gasilskega doma. Tako je prvo večjo obnovo 

doživel v pripravah na 120-letnico društva, drugo pa 

doživlja v pripravah na 140-letnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaja 2014. 

 

 



V jubilejnem 140. letu obstoja ima PGD Lovrenc na 

Pohorju 167 članov in sicer: 10 veteranov, 35 operativnih 

gasilcev, 11 mladincev, 16 pionirjev, 15 podpornih članov, 

24 članic, 28 godbenikov in 28 članov gasilske organizacije. 

Člani društva 2017.  

 

 

 

 

 

 

 



Predsedniki 

Rudolf Milemoth 1877 - 1883 

Mihael Moge 1883 - 1919 

Franc Troha 1919 - 1925 

Roman Pušnjak 1925 - 1934  

Ivo Kvac  1934 - 1945  

Peter Jodl st. 1945 - 1946  

Mirko Torej 1946 - 1984  

Peter Jodl ml. 1984 - 1988  

Andrej Kasjak 1988 - 2000 

Peter Jodl ml. 2000 - 2002  

Andrej Kasjak 2002 - 2006 

Boštjan Kačič 2006 -           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za ostale funkcionarje so podatki od 1950. leta dalje.  

 

Poveljniki 

Hubert Ahej 1950 - 1960  

Maks Habit 1960 - 1979  

Maks Obad 1979 - 1983 

Janez Benkič 1983 - 1997  

Boštjan Germič 1997 - 2000  

Marjan Brezočnik 2000 - 2006  

Boštjan Petelin 2006 -         

 

 

Tajniki 

Franc Ladinek st. 1950 - 1988  

Franc Vračko 1988 - 1997  

Peter Sgerm 1997 - 2001  

Boštjan Kačič 2001 - 2005  

Peter Flakus 2005 - 2008  

Sašo Omerzu 2008 -       

 

 

 



Blagajniki 

Anton Oder 1950 - 1969  

Franjo Beškovnik 1969 - 1983  

Sonja Jaunig 1983 - 2002  

Darja Kranjc 2002 -           

 

 

Predsedniki mladinskih komisij 

Rado Kasjak 1974 - 1994  

Stanko Grušovnik 1994 - 1995  

Franc Jaunig 1994 - 2004  

Boris Javornik 2004 - 2008  

Marjan Jodl 2008 - 2015  

Sašo Ovčar 2015 -  

 

 

 

 

 

 

 



ZAHVALA DONATORJEM OB 140-LETNICI DRUŠTVA 

 

ADK podjetje za 
proizvodnjo, trgovino, 
Projektantske, inženiring 
storitve, turizem, 
gostinstvo in najeme 
d.o.o. 
Miklavška c. 59 
2311 Hoče 

 

 

 

Kava Bar ALI BABA, 
Valerija Petrič s.p. 
Spodnji trg 1 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 
ARTHUR - VSE ZA DOM IN 
GRADNJO MARKO RAUH 
S.P. 
Gaberca 41a 
2344 Lovrenc na Pohorju 
031 787 395 
info@arthur.si 

 AVTOMEHANIKA 
GORENJAK MILOŠ S.P. 
Pod bregom 8 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 AVTOMEHANIKA TOMAŽ 
VRANC S.P., 
Fala 14B,  
2343 Fala 

mailto:info@arthur.si


 

AVTOPREVOZNIŠTVO 
ALEŠ RIBIČ S.P. 
Kumen 50 A 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 

AVTOPREVOZNIŠTVO IN 
TRGOVINA Z LESOM  
FRANC HARTMAN S.P. 
Činžat 23 
2343 Fala 

 

FASADERSTVO IN 
PLESKARSTVO GREGOR 
KUHAR S.P. 
Počitniško naselje 49 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 GERATIČ MATJAŽ in 
SAVINKA 

 

GRADBENA 
MEHANIZACIJA IN 
PREVOZNIŠTVO 
GORAZD HODNIK S.P. 
Gaberca 2 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 

HIŠNI SERVIS 
VZDRŽEVALNA DELA NA 
STANOVANJSKIH IN 
DRUGIH OBJEKTIH 
MUMEL SREČKO S.P. 
Pot Šercerjeve brigade  36 
2344 Lovrenc na Pohorju 



 

HITTRO SERVIS 
HIDRAVLIČNIH, 
PNEVMATSKIH IN 
STROJNIH NAPRAV 
VOJKO TINČE S.P. 
Rdeči breg 2 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 

MAG MIZARSTVO 
Gorazd Arčnik s.p. 
Gornji trg 60 
2344 Lovrenc na Pohorju 
 

 

 

 

MARLES HIŠE MARIBOR 
D.O.O. 
Limbuška cesta 2 
2341 Limbuš 

 MIZAR JOŽE, 
PROIZVODNJA, TRGOVINA 
IN STORITVE, D.O.O.  
Javnik 10 
2361 Ožbalt  

 

OBČINA LOVRENC NA 
POHORJU 
Spodnji trg 8, 2344 
Lovrenc na Pohorju 



 

 

 

O - LES, avtoprevozništvo 
in trgovina z lesom 
UROŠ OMERZU S.P. 
Počitniško naselje 33 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 

PERGOLA, družba za 
gradbeništvo, 
posredovanje, trgovino in 
druge storitve, d.o.o. 
Sp. Vižinga 68 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Predelava lesa in trgovina 
na debelo, 
ALFONZ ŠUMER S.P. 
Kovaška cesta 60,  
2344 Lovrenc na Pohorju 

 
 

SAINT-GOBAIN GRADBENI 
IZDELKI d.o.o. RIGIPS 
JOŽE POLAJNER 
Leskoškova ulica 12 
1000 Ljubljana 

 

 

TOVARNA KOS IN SRPOV 
proizvodnja, trgovina in 
storitve d.o.o. 
Kovaška cesta 100 
2344 Lovrenc na Pohorju 

 Vgrajevanje pohištva in 
gradbena dela, 
MATJAŽ NAPOTNIK S.P. 
Kovaška cesta 106b,  
2344 Lovrenc na Pohorju 

 ŽUPAN JOŠKO MANFREDA 



PGD Lovrenc na Pohorju 

Spodnji trg 4 

2344 Lovrenc na Pohorju 
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(1877 – 2017) 
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