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BESEDA 
PREDSEDNIKA 
 

 
Spoštovane čemšeniške gasilke, gasilci in krajani KS Čemšenik. 
 
Za nami je novo desetletno delovanje prostovoljnega 
gasilskega društva Čemšenik. Letos praznujemo 90. letnico 
obstoja društva. Ta visoki jubilej moramo vzeti kot gonilo za 
nadaljnje delo, skrb za opremljenost, usposobljenost članov in 
pa skrb za naš podmladek, ki bo v bodoče gonilna sila društva.  
 
Tako kot vse prejšnje generacije, se je tudi zdajšnja trudila, da 
društvo ohrani v dobri kondiciji. Skrbeli smo za operativno 
usposobljenost naših operativcev, saj se zavedamo, da prav oni 
predstavljajo hrbtenico našega društva, čeprav v današnjem 
času niso več največja nevarnost požari, ampak raznovrstne 
naravne nesreče, od neurij, toče, žleda in drugih nesreč. 
Generacije pred nami so bile zadolžene predvsem za požarno 
varnost, današnji gasilci pa moramo imeti zelo široko znanje in 
usposobljenost reševanja in pomoči. Zato se moramo tudi 
gasilci usposabljati v tej smeri, da lahko ob teh ekstremnih 
pojavih pomagamo pri reševanju ljudi in premoženja. 
Zavedamo pa naj se, da za varnost, še posebno kadar gre za 
požarno, lahko naredi največ vsak sam.  
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V zadnjem letu pa nas je doletela nova oblika nevarnosti za 
ljudi imenovana COVID-19, ki je uvedla tudi velike spremembe 
med gasilce. Morali smo se prilagoditi novim varnostnim 
ukrepom, kajti tudi sami smo bili izpostavljeni nevarnosti 
okužbe pri vsaki intervenciji. Ker sem večni optimist vem, da 
bomo tudi korona krizo preživeli in bomo iz nje prišli še 
močnejši. 
 
Po planu opremljanja GZ Zagorje ob Savi smo ravno letos, na 
90. obletnico društva, na vrsti za novo vozilo za prevoz moštva 
VW Caravelle 4M. Pogodbo smo podpisali v maju 2021, ker pa 
se je zaradi Covid-19 situacije rok dobave premaknil v leto 
2022, avtomobila ne bomo dobili do našega jubileja. 
 
Naj se na koncu zahvalim vsem gasilkam, gasilcem in ostalim, 
ki so kakorkoli pripomogli pri uspešnem delovanju društva. 
Vem, da bomo društvo zapustili v dobrem stanju in da bodo 
lahko naši nasledniki uspešno nadaljevali začrtano pot tudi v 
prihodnje. 
 
 
NA POMOČ ! 
 
 
                                                
                                              Predsednik PGD Čemšenik 
                                                 Darko Šerak, GČ 1. st
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1931 - 1940 
 

 
 

 
V tridesetih letih je bila v prvi vrsti 
pomembna požrtvovalnost ljudi. Vsi 
vemo, da je v tem času bil najbolj 
izobražen človek na vasi župnik, kar 
je nedvomno veljalo tudi za 
gospoda Matevža Dagarina. Ni bil 
samo dober župnik, ampak je 
skrbel za vsesplošni napredek 
kraja.  
 
Iz zapiskov Čebelarskega društva 
Zagorje je razvidno, da je bil leta 
1919 na njihovem ustanovnem 
občnem zboru izvoljen za 
odbornika. 
 
 

V ZDA je to obdobje predsednika Roosvelta. Leto 1935 v Ameriki 
zaznamujejo peščeni viharji, suša in vročina, ki je dosegala 50 
stopinj Celzija. Walt Disney posname prvi celovečerni risani film. 
1939 posnet eden najbolj priljubljenih filmov »V vrtincu« 
 
Trideseta leta v Evropi zaznamujejo bankroti bank, depresija in 
brezposelnost. Začnejo se spopadi med nacisti in komunisti v 
Berlinu. Hitler postane nemški kancler in z zakonom o pooblastilih 
dobi diktatorsko oblast ter prevzame vojno ministrstvo. Nacisti v 
Nemčiji dobijo veliko podporo in grožnja vojne je kot črn oblak na 
nebu. V Dachauu že leta 1933 odprejo prvo kontracijsko 
taborišče, leta 1939 pa se z napadom na Poljsko začne druga 
svetovna vojna. 
 
 

Pobudnik in ustanovitelj 
društva 

 gospod Matevž Dagarin 
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1. februarja 1931 je župnik Matevž Dagarin sklical nekaj 
čemšeniških fantov in jim govoril o pomenu gasilstva. Na tem 
prvem zborovanju so izbrali odbor za ustanovitev društva, ki so 
ga sestavljali: France Ludoviko, Jože Kolenc, Ivan Trebušak in 
Franc Guna.  
 
Že naslednji mesec je kraljevska banska uprava dovolila 
ustanovitev društva.  
 

 
Sporočilo Jugoslovanske gasilske zveze 

 
7. junija je bil v prosvetnem domu ustanovni občni zbor, kjer 
so že vpisali 30 članov in izvolili prvi odbor.   
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Zapis o ustanovitvi Gasilskega društva Čemšenik 
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V odbor so bili izvoljeni:  
  Alojzij Robavs – načelnik,  
  Ignacij Brodar – poveljnik,  
  Ivan Trebušak – namestnik poveljnika,  
  Jože Kolenc – tajnik,  
  Martin Ocvirk – blagajnik,  
  Anton Skok – preglednik računov, 
  Franc Štempihar – preglednik računov,  
  Peter Zupan - odbornik 
  Janez Guna – odbornik,  
  France Klopčič – namestnik odbornikov, 
  Ignacij Lazar – namestnik odbornikov. 
 
Že v prvem letu je društvo nabavilo nekaj opreme in gasilske 
uniforme. Z lastnimi sredstvi so leta 1932 kupili ročno dvokolno 
brizgalno. V Čemšeniku pa je bil zgrajen 3500 litrski vodni 
rezervoar. 
 

 
 

Slovesen prevzem dvokolne brizgalne 7. maja 1933 
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Na občnem zboru leta 1935 so sklenili, da društvo potrebuje 
svoj dom, saj niso imeli niti prostora za spravilo orodja. Peter 
Lavrin, ustanovni član društva, je brezplačno odstopil 
zemljišče, na katerem stoji gasilski dom.  
 
Načrt za gasilski dom je izdelal Jakob Urbanija, zidarski mojster 
iz Krašnje, pošta Lukovica. Načrt je bil narejen leta 1936, 
februarja 1937 ga je odobril gradbeni odbor in ga poslal gasilski 
župi v potrditev. 
 
Zaradi pomanjkanja sredstev se je začela gradnja šele v letu 
1937. V tem letu je bil dom tudi pod streho. 
 

 
 

Začetek gradnje gasilskega doma leta 1937 
 
Gradnji doma je botrovala vsesplošna kriza, brezposelnost in 
težak finančni položaj društva. Za pomoč so prosili občini 
Zagorje in Trojane ter ministrstvo za telesno vzgojo naroda v 
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Beogradu. Krajani so pomagali po svojih močeh. Darovali so 
les, opravljali prostovoljno delo in pripomogli tudi finančno, 
kolikor je bilo pač v njihovih močeh.  
 

 
    

Del načrta za izgradnjo gasilskega doma 
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Kljub temu pa je bilo društvo v precejšnji finančni zagati. 
Prirejali so veselice in tombole. Ves izkupiček so namenili 
izgradnji doma.  
 
Čeprav so se člani močno prizadevali, se nikakor ni zbralo 
dovolj denarja za pokritje dolga, ki se jim je nabral v zadnjih 
letih. Člani so se dogovorili, da vsak posodi društvu 100 din 
brez obresti.  
 
Slovesni prevzem novozgrajenega gasilskega doma je bil 19. 
maja 1940. 
 

 
 

Otvoritev gasilskega doma 19. maja 1940
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1941 – 1950 
 

 
 
Leta 1941 je bila ustanovljena vojna gasilska četa, ki je štela 
13 članov. V času vojne so pisni viri o delovanju društva precej 
skromni. 
 

 
 

Gasilska članska izkaznica med 2. svetovno vojno 

Druga svetovna vojna je prinesla svetu veliko gorja in trpljenja. 
Leta 1941 Nemčija napade tudi Jugoslavijo. V štiridesetih letih so 
nastali obrisi novega političnega zemljevida. Avgusta 1945 je 
padla prva atomska bomba in svet se je spremenil za vedno. 14. 
avgusta 1945 se z japonsko vdajo konča druga svetovna vojna. 
 
Leta 1949 je vzletelo prvo reakcijsko letalo. V Ameriki so leta 1949 
prvič poskusno oddajali barvno TV. 
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Gasilski dom je služil svojemu namenu. V njem je dobila prostor 
tudi šola za namestitev učnega razreda. 
 
Po vojni se je povsod začela obnova domovine in razdejanih 
domov. V Čemšeniku so člani prosvetnega društva s 
prostovoljnim delom obnovili požgan prosvetni dom.  
 
Vsako društvo se je po svoje obnavljalo in poskušalo krepiti 
svojo dejavnost. Znotraj gasilske čete je bil začasno 
ustanovljen tudi dramski odsek. Leta 1948 se po novem zakonu 
gasilska četa preimenuje v gasilsko društvo. 
 
V Razboru je bil zgrajen vodovod in ob tem je padla odločitev, 
da se ta zgradi tudi v Čemšeniku. 
 
Let 1949 so bile narejene še nekatere izboljšave na gasilskem 
domu. Gotovo je bila najpomembnejša odločitev o 
elektrifikaciji. Poleg tega pa so še postavili drvarnico in dodelali 
klet. 
 
Poslanstvo gasilcev je bilo že od vsega začetka, da pomagajo 
ljudem. V teh letih je bila to še bolj izrazito in potrebno. Gradili 
so se vodni rezervoarji, vodovodi, ceste, električne napeljave. 
Na žalost pa so se občasno zanetili tudi požari na poslopjih v 
kraju, kjer je bila pomoč gasilcev nujna. Pri gašenju so bili bolj 
ali manj uspešni, odvisno od razmer. V obdobju kakršno je bilo, 
gotovo niso mogli preprečiti vseh nesreč, vendar so se z 
omejenimi sredstvi trudili, da so naredili prav vse, kar so lahko.
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1951 – 1960 
 

 
 
Vojna ni prizanašala in tako je tudi društvo izgubilo 9 svojih 
članov, ki jim je leta 1951 odkrilo spominsko ploščo na 
gasilskem domu.  
 

 
 

Odkritje spominske plošče leta 1951 

Psička Lajka 1957 kot prvo živo bitje poleti v vesolje. Družba IBM 
je poslala na trg prvi elektronski računalnik. Znanstveniki iz 
Kalifornije predstavijo prvi laser. 
 
Tito izvoljen za predsednika Jugoslavije. 
 
Maja 1953 sta alpinist z Nove Zelandije in šerpa iz Nepala osvojila 
vrh Mont Everesta (8848 m). Pred njima je to neuspešno 
poskušalo že devete odprav.  
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Po osvoboditvi je društvo napelo vse sile, da je ponovno 
zaživelo. Posamezne vasi so začeli vzpodbujati h gradnji 
vodovodov in hidrantov.  
 
V dokumentaciji je zaslediti, da so imeli kmetje za to velik 
interes, saj so dobili v hiše pitno vodo, pa tudi požarna varnost 
se je precej povečala. Leta 1954 je bila otvoritev vodovodnega 
rezervoarja v Čemšeniku, vendar je treba povedati, da so bile 
nekatere vasi že pred njim.  
 
 

 
 

Člani z gosti ob 20. obletnici društva
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1961 – 1970 
 

 
 
Gasilski dom je dobil vodovod šele leta 1964, več kot 10 let 
pozneje kot pa elektriko. 
 
V zgodnjih šestdesetih v Čemšeniku otvorijo novo šolo, zato so 
lahko sprostili sobo, ki so jo zasedali v gasilskem domu. 
 
Leta 1962 je društvo kupilo prvo motorno brizgalno. V letih 64 
in 65 so zbirali denar za prvi gasilski avto.  

 
Jeseni leta 1966 so s postajo ljudske milice v Zagorju podpisali 
kupoprodajno pogodbo za rabljen džip. Slovesen prevzem 
avtomobila je bil 29. oktobra 1967. 

Leta 1961 prvi človek Jurij Gagarin poleti v vesolje. Leta 1963 je 
v vesolje poletela tudi prva ženska Valentina Tereškova. Leta 1969 
prvi človek Neil Armstrong stopi na Mesec.  
 
Začne se dolgoletna vojna v Vietnamu. Leta 1961 so začeli 
postavljati berlinski zid, ki je ločeval mesto do leta 1990. 
 
V tem obdobju močno napreduje medicina. Opravili so prvo 
presaditev človeške ledvice, leta 1967 pa je dr. Christian Bernard 
opravil prvo presaditev srca. 
 
1963 hud potres v Makedoniji (Skopju). 
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Botri ob prevzemu prvega gasilskega avtomobila 
 
 
Leta 1970 je bila nabavljena in montirana na vrh gasilskega 
stolpa električna sirena. Ta danes ne služi več za obveščanje 
članstva ob požarih in drugih elementarnih nesrečah, jo pa 
zaslišimo vsako prvo soboto v mesecu. 



2021 - Devet desetletij gasilstva v Čemšeniku 
 

17 
 

1971 – 1980 
 

 
 
Po letu 1970 so člani gasilskega društva potrebovali nove 
paradne uniforme. Društvo zanje ni imelo dovolj sredstev, a jim 
je s pomočjo krajevne skupnosti in članov samih uspelo kupiti 
20 novih uniform. Ob njihovem prevzemu so organizirali 
fotografiranje, kamor so povabili tudi še živeče ustanovne 
člane. 

 

 
 

Ob prevzemu novih uniform 
 

Leta 1971 se dva astronavta z vozilom na baterijski pogon peljeta 
po Mesečevi površini. Na Zemljo so o tem sprejemali jasne barvne 
televizijske posnetke.  
 
V letu 1978 sta umrla dva papeža: Pavel VI. in Janez Pavel I., ki 
ga je nadomestil Janez Pavel II., prvi Poljak Karol Woytila. 
 
4. maja 1980 v UKC Ljubljana umre Josip Broz Tito.  
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Leta 1973 so člani društva sklenili, da bo potrebno nabaviti nov 
avto, saj je bil star že zelo izrabljen in je neprenehoma 
povzročal stroške. To je bil velik zalogaj za društvo s tako 
majhnimi finančnimi možnostmi. Decembra 1973 so sklenili 
kupoprodajno pogodbo za prodajo starega avtomobila. Sedaj 
je bila prva skrb, kako nabaviti novega. 
 
V letu 1974 so aktivno zbirali sredstva in v naslednjem letu 
1975 svoje prizadevanje kronali s prevzemom novega 
avtomobila IMV. Društvo je uspelo zbrati približno polovico 
potrebnega denarja, drugo polovico pa so prispevali: Občinska 
gasilska zveza Zagorje, zavarovalnica in svet za civilno zaščito.  
 
Ko se je društvo opremilo z novim avtomobilom, so se 
aktivnosti obrnile na vzdrževanje gasilskega doma in opreme. 
Precej pozornosti pa so namenili tudi izobraževanju.  
 
 

 
 

Ob prevzemu avtomobila let 1975 
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Leta 1976 so pripravili tečaj za izprašane gasilce, ki ga je 
opravilo kar 36 tečajnikov. 
 
Leta 1977, ko se je sirena pokvarila, so jo potem, ko so jo 
popravili, montirali na streho. Ob tej priliki so tudi porušili 
gasilski stolp. To je bilo 27. marca 1977. 
 

 
 
 

Gasilski dom s stolpom
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1981 – 1990 
 

 
 
Septembra 1981 je potekala otvoritev krajevne ceste 
Šentgotard - Brezje. Tega leta je Gasilsko društvo Čemšenik 
postalo član Slovenskega gasilskega muzeja. 

 
Leta 1981 so k obstoječi zgradbi dogradili garažo, naslednje 
leto pa na prizidek naredili tudi streho.  
 

 
 

Člani in mladinci ob 50-letnici društva 
 

Osemdeseta leta so prelomnica v odnosu človeka in narave. Skrb 
za okolje se je povzpela na vrh političnih nalog. Leta 1986 se zgodi 
v Črnobilu do tedaj največja jedrska nesreča.  
 
Pokol preko 2000 študentov na demonstracijah na Trgu nebeškega 
miru na Kitajskem. 
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Leto kasneje je društvo kupilo novo motorno brizgalno in tako 
tudi po tehnični strani napredovalo. Leta 1985 je društvo 
organiziralo nakup preko 100 gasilnih aparatov za 
gospodinjstva in s tem bistveno izboljšalo požarno varnost v 
kraju.  
 
Istega leta društvo pod pokroviteljstvom podjetja SVEA 
Zagorje razvije nov prapor.  
 
 

 
 

Desetina pionirk, ki se je leta 1989 
uvrstila na republiško tekmovanje v Komendi 

 
 
Ko je bila zaključila zunanja oblika gasilskega doma, je leta 
1987  dobil tudi novo fasado. Vsa obsežna vzdrževalna dela po 
letu 1980 in dograditev garaže so potekala pod vodstvom in 
velikim prizadevanjem Antona Skoka, ki je uredil tudi vso 
dokumentacijo o domu in zemljišču, na katerem stoji.  
 
Leta 1990 gasilski dom dobi svoj telefonski priključek.  
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1991 – 2000 
 

 
 
Ker je 20 let kar hitro naokoli, so se člani že spet razgledovali 
po novih uniformah in pa po novem avtomobilu. Skozi 
devetdeseta leta so s pomočjo gasilske zveze in krajevne 
skupnosti kupili uniforme. Leta 1996 je društvo s pomočjo 
Občine Zagorje in krajanov čemšeniške krajevne skupnosti 
dobilo nov avto. 
 

 
    

Pionirska desetina pred novim sodobno opremljenim avtomobilom 

25. junija 1991 Slovenija prva med jugoslovanskimi republikami 
razglasi samostojnost. V desetdnevni vojni je uspešno ubranila 
svojo neodvisnost. 
 
To je obdobje boja za samostojnost po jugoslovanskih republikah. 
Vojne so zahtevale veliko žrtev tudi med civilnim prebivalstvom. 
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Osamosvojitev Slovenije je prinesla številne spremembe. Ena 
od njih je bilo tudi lastninjenje leta 1994. Vsa lastnina 
Gasilskega društva Čemšenik, ki je bila prej družbena, je 
postala društvena. Postopek lastninjenja nam je zelo olajšala 
dokumentacija, ki jo je v osemdesetih letih uredil Anton Skok. 
  
Na tem mestu je prav, da omenimo velikodušnost krajanov in 
njihov posluh za potrebe gasilskega društva, ki s svojimi 
prispevki podpirajo dejavnost društva. 
 

 
 

Zamenjava ostrešja in kritine na domu oktobra 1999 
 
Prav njihova velikodušnost in požrtvovalnost članov pa sta 
omogočila, da je gasilski dom leta 1999 dobil popolnoma novo 
ostrešje, leta 2000 pa lepo preurejeno sejno sobo.
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2001 – 2010 
 

 
 
Društvo je v tem obdobju napredovalo tako tehnično, kot tudi 
strokovno. V tem času smo ustanovili tudi žensko desetino. 
Skrbeli smo za izobraževanje, saj so se naši člani udeleževali 
različnih strokovnih usposabljanj in  s tem pridobili različne 
stopnje v gasilstvu. 
 

 
  

Člani ob 70-letnici društva 
 
 

11. september 2001, teroristični napad na WTC v New Yorku. 
V Ameriki dobijo prvega temnopoltega predsednika. 
 
Slovenija je sprejeta v Evropsko unijo, leta 2007 svoj tolar 
zamenja za evro. 
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Leta 2001 smo skupaj s podružnično šolo Čemšenik izvedli 
reševalno vajo, ki so se je udeležili tudi gasilci iz Zagorja. 
Šolarji in ostali obiskovalci so si lahko ogledali tudi gasilsko 
opremo in orodni avto, ki so ga pripeljali iz Zagorja. 
 
Desetine so se udeleževale številnih tekmovanj, ki jih je 
organizirala zveza in druga društva. Bili so enkrat bolj, drugič 
manj uspešni. Uvrščali so se tudi na državna tekmovanja in 
vitrino v domu dobro napolnili s pokali. 
 

 
 

Pionirji po tekmovanju v Tirni 2005 
 
V prvih letih novega tisočletja je bil tudi gasilski dom deležen 
številnih posodobitev. Mladi so v kletnih prostorih dobili klubsko 
sobo, kjer se lahko družijo. Obnovljene so bile sanitarije. 
Popolno prenovo so doživele tudi garaže, ki so bile opremljene 
s sodobnimi dvižnimi vrati. Okna so dolga leta služila svojemu 
namenu in so bila že dobro dotrajana, zato so bila zamenjana 
preden se je obnavljala fasada. Ko je dom dobil svojo zunanjo 
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podobo, smo jo dopolnili še z vrnitvijo Florjana v zunanjo 
kapelico in z novimi vhodnimi vrati.  
 

 
 

Motorna brizgalna in orodno priklopno vozilo 
 
Na tehničnem področju smo pridobili nekaj opreme, med 
drugim tudi dihalne aparate. 
 
Ob praznovanju krajevnega praznika leta 2007 je Prostovoljno 
gasilsko društvo Čemšenik slovesno prevzelo dve novi 
pridobitvi: kombinirano orodno priklopno vozilo in motorno 
črpalko. 
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2011 – 2020 
 

 
 
Začetek tega desetletja je bilo za društvo izjemnega pomena, 
saj se je nabavilo novo gasilsko vozilo GVV-1, ki ima svojo 
zalogo vode ter ogromno tehnične opreme za gašenje in 
reševanje. Novo vozilo smo slovesno prevzeli 2011. Istega leta 
smo v društvu pričeli z rednimi mesečnimi operativnimi vajami, 
na katerih operativni gasilci obnavljamo znanje in vzdržujemo 
opremo.  
 
 
 

V Egiptu po 30 letih odstopi predsednik Hosni Mubarak. Kuba in 
ZDA prvič po 54 letih vzpostavijo polne diplomatske odnose. Na 
meji med državama sta se srečala voditelja Severne in Južne 
Koreje.  
 
Predsednik ZDA postane Donald Trump. Hrvaška postane 28. 
članica Evropske unije, medtem ko Velika Britanija iz EU izstopi. 
Predsednik Republike Slovenije postane Borut Pahor.  
 
Izvedle so se poletne olimpijske igre v London in Riu de Janeiru 
ter zimske v Sočiju in Pjiong Čangu. Tina Maze kot prva Slovenka 
osvoji veliki kristalni globus in osvoji prvo zlato medaljo za 
Slovenijo na Zimskih olimpijskih igrah. Primož Roglič kot prvi 
Slovenec osvoji etapno zmago na najprestižnejši kolesarski dirki 
Tour de France ter leta 2020 Dirko po Španiji. 
 
Costa Concordia se potopi ob obali otoka Giglio. V 2014 močan 
žled ohromi Slovenijo. V 2019 svetu grozi epidemija ebole, 
medtem ko svet v 2020 dokončno ohromi in zaustavi pandemija 
novega korona virusa COVID -19. 
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Člani skupaj z novim vozilom GVV-1, 2013 
 

 
 

Članice skupaj z novim vozilom GVV-1, 2013 
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Kot že doslej, smo gasilci še naprej izvajali vzdrževalna dela v 
gasilskem domu. Zamenjali smo žlebe ter namestili 
snegobrane, zamenjali vsa okna in prenovili sejno sobo ter 
postavili nove regale za zaščitne obleke. Obnovili smo vhodna 
vrata, v garažo smo namestili OPS za odpiranje obojih vrat ob 
izpadu elektrike, ter za manjša vrata razširili odprtino in vrata 
tudi zamenjali. Garaži smo tudi prebelili ter položili ploščice. 
Obnovili smo tudi spominsko ploščo padlim gasilcem v drugi 
svetovni vojni. 
 
Zamenjali smo stole in klopi v sejni sobi. Dokončno sta se 
uredili klubska soba in klet ter ograji ob obeh stopniščih. Klet 
je bil še zadnji prostor v gasilskem domu, ki še ni bil obnovljen 
in je bila potrebna temeljita obnova, in sicer od vlitja temeljne 
plošče, položitve vseh inštalacij, tlakov, ometov, beljenja, 
položitve ploščic… Sedaj je gasilski dom dokončno obnovljen, 
na kar smo zelo ponosni. 
 
V sodelovanju s ŠD Čemšenik so se nekdanji stanovanjski 
podstrešni prostori preuredili v fitnes, katerega lahko koristijo 
naši člani kot tudi vsi drugi krajani.  
 
V sodelovanju s KS Čemšenik smo nabavili defibrilator, ki se 
nahaja na zunanji steni gasilskega doma.  
 
V društvu so zelo aktivne tudi naše članice, ki skrbijo za redno 
vzdrževanje in čiščenje prostorov v gasilskem domu. Poleg tega 
se redno udeležujejo tudi vaj za tekmovanja in izobraževanj, 
dve članici pa ste se nedavno pridružili tudi operativni enoti.  
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Gasilski dom, 2014 
 
 
Skozi celo desetletje smo skrbno načrtovali in se tudi 
udeleževali prepotrebnih izobraževanj in usposabljanj ter 
aktivno sodelovali na skoraj vseh gasilskih tekmovanjih v regiji.  
 
Mlajše ekipe in članice so se udeležile tudi državnih tekmovanj, 
na kar smo še posebej ponosni. Ob tem je potrebno omeniti 
tudi neomajno zagnanost in angažiranost mentorjev vseh ekip, 
brez katerih slednjega ne bi bilo mogoče doseči in pa seveda 
interesa in resnosti vseh članov in članic, saj brez vaj 
omenjenih uspehov tudi ne bi bilo. 
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Mladinci, 2013 
 
 
 

 
 

Pionirji, 2013 
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Člani A, 2013 
 
 
 

 
 

Mladinci, regijsko tekmovanje 2014 
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Mladinci in pionirji, udeležba na regijskem tekmovanju  
v orientaciji, Turje 2014 

 
 

 
 

Članice in pionirji, 2015 
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Člani B, 2016 
 
 

 

 
 

Člani, tekmovanje Podkum, 2019 
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Članice, tekmovanje Podkum, 2019 
 
 

  

 
 

Člani, tekmovanje Čolnišče, 2019 
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Na operativnem področju je društvo skrbelo za vzdrževanje 
opreme: KS Čemšenik je donirala nakup teleskopske motorne 
žage, kupili smo novo motorno žago, kupili mokro-suhi sesalec, 
kupili novo osebno zaščitno opremo ter tudi nove delovne 
obleke. Kupili smo baterije za radijske postaje, kupili 5 
kompletov dežnih oblek, nabavili hidravlični sistem za 
dvigovanje bremen ter 2 obleki za gozdne požare, 2 čeladi in 
dvoje očal za gašenje gozdnih požarov. Zamenjali smo tudi 
tlačne in sesalne cevi.  
 
Vsi operativci so opravili zdravniške preglede, v sodelovanju z 
GZ Zagorje ob Savi se je uredilo nezgodno zavarovanje in 
zavarovanje za nesreče pri delu za operativne gasilce. 
 
Operativni gasilci se redno udeležujemo gasilskih vaj na nivoju 
GZ Zagorje ob Savi in sektorskih vaj, ki jih izvajamo skupaj z 
PGD Kotredež in PGD Ravenska vas. Poleg tega se enkrat letno 
izvede tudi gasilska vaja s PGD Trojane in gasilska vaja v 
Podružnični šoli Čemšenik. 
 
Društvo je nedavno sprejelo Operativni načrt, ki se sedaj 
obnavlja na letni ravni.  
 
V društvu imamo tudi 5 članov izobraženih za prve 
posredovalce, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencem na našem 
območju pred prihodom nujne zdravniške pomoči. 
 



2021 - Devet desetletij gasilstva v Čemšeniku 
 

37 
 

 
 
 

 
 

Intervencije, 2011 – 2020 
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Vaja GZ Zagorje, 2019 
 
 

 
 

Sektorska vaja, Prvine, 2019 
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Gasilci redno sodelujemo pri izvedbi mnogih prireditev v naši 
okolici, in sicer Večer na vasi, praznovanje krajevnega praznika 
na Vrheh, prireditev Združenja borcev za vrednote NOB na 
Prvinah in Čemšeniški planini, ostale prireditve in dogodki. Vsa 
leta smo sodelovali z udeležbo na novoletnih prireditvah v 
Zagorju, s čimer zaslužimo prepotreben denar za nabavo 
osebne zaščitne in tehnične opreme. 
 
 
Društvo je izdelalo tudi svojo spletno stran PGD Čemšenik: 
https://pgdcemsenik.si/, katero ste vsi vabljeni na ogled. 
 
 
Leta 2013 je društvo prevzelo novo vodstvo, ki društvo vodi še 
danes. Nekdanji predsednik Dušan Strmljan, je predsedovanje 
predal Darku Šerak, ki društvo, skupaj z Upravnim odborom, 
uspešno vodi še danes.  
 
Društvo je aktivno vključeno tudi v upravljanje Gasilske Zveze 
Zagorje ob Savi, in sicer: 

• Predsednik društva, Darko Šerak, je član Upravnega 
odbora GZ Zagorje ob Savi;  

• Poveljnik društva, Nejc Osredkar, je član Poveljstva GZ 
Zagorje ob Savi; 

• predstavnica članic, Katarina Šerak, je članica Komisije 
za članice pri GZ Zagorje ob Savi;  

• predstavnik veteranov, Janez Drobež, je član Komisije za 
veterane pri GZ Zagorje ob Savi; 

• predstavnik mladine, Lovro Vetršek, je član Komisije za 
mladino pri GZ Zagorje ob Savi.  

 
Za transparentno delovanje društva skrbijo računovodski servis 
Dual LM d.o.o., naša blagajničarka Jeri Polc in Nadzorni odbor 
društva. 
 
 

https://pgdcemsenik.si/
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Ob izteku novega desetletja delovanja društva, bomo v društvu 
v sodelovanju z GZ Zagorje ob Savi, kupili novo vozilo za 
prevoz moštva (GVM).  
 
Zaradi ukrepov zajezitve širjenja korona virusa, se je dobavni 
rok vozila podaljšal za eno leto, to je do maja 2022; medtem 
ko je bil javni razpis uspešno zaključen in pogodba za nakup 
podpisana maja 2021. 
 

 
 

Podpis pogodbe za nakup novega GVM, 2021
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VODENJE DRUŠTVA SKOZI ČAS 
 
Prvi upravni odbor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ivan Trebušak - namestnik poveljnika 
Anton Skok, Franc Štempihar - preglednika računov 
Janez Guna, Peter Zupan - odbornika 
France Klopčič, Ignacij Lazar - namestnika odbornikov 
 

Alojz Robavs, 
načelnik 

Ignac Brodar, 
poveljnik 

Jože Kolenc, 
tajnik 

Martin Ocvirk, 
blagajnik 
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Sedanje vodstvo društva 
 

                  
    
   
 

                          
  
 
 
 
Ostali člani Upravnega odbora: Polc Franci – podpredsednik, 
Dušan Strmljan, Franci Fakin, Remškar Jože, Veteršek Jože 
 
Poveljstvo: Nejc Osredkar – poveljnik, Mitja Lukač – 
podpoveljnik, Lovro Vetršek, Tamara Ferme, Mitja Drobež 
 

Darko Šerak, 
predsednik 

Nejc Osredkar, 
poveljnik 

Katarina Šerak, 
tajnica 

Jeri Polc, 
blagajničarka 
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Nadzorni odbor: Stane Kovač – predsednik, Matej Juvan, Nika 
Gorišek 
 
Mentorji: Nejc Osredkar, Lovro Vetršek, Tamara Ferme, Matej 
Bokal, Mitja Lukač 
 
Predstavnica članic: Katarina Šerak 
 
Predstavnik mladine: Lovro Vetršek 
 
Predstavnik veteranov: Janez Drobež 
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 Predsedniki 
 
Alojz Robavs   1931 – 1961 
Leopold Rozina  1961 – 1963 
Alojz Robavs   1963 – 1965 
*Franc Zupan  1965 – 1970 
*Franc Lazar   1970 – 1971 
Joahim Grobljar  1971 – 1974 
Franc Zupan   1974 – 1980 
Franc Klopčič   1980 – 1992 
Anton Rozman  1992 – 2003 
Dušan Strmljan  2003 – 2013 
Darko Šerak                    2013 – 

 
 
  Poveljniki 
    

 Ignacij Brodar  1931 – 1933 
 Ivan Trebušak  1933 – 1938 
 Peter Ludoviko  1938 – 1952 
 Ivan Smrkolj   1952 – 1955 
 Alojz Kreča   1955 – 1956 
 Peter Ludoviko  1956 – 1958 
 Alojz Kreča   1958 – 1960 
 Franc Kuder   1960 – 1961 
 *Joahim Grobljar  1961 –  
 * 
 *Franc Kuder  1974 – 1976 
 Franc Štrajhar  1976 – 1978 
 Franc Bokal   1978 – 1987 
 Jani Kajbič   1987 – 2003 
 Mitja Drobež   2003 – 2008 
 Jože Vetršek   2008 – 2013 
Nejc Osredkar                 2013 –  
 

*  v zapisu so možne napake zaradi pomanjkljive dokumentacije 
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Tajniki 
   

 Jože Kolenc   1931 – 1958 
 Kati Rozina   1958 – 1961 
 *Igo Brodar   1961 –  
 * 
 *Franc Strmljan  1971 – 1974 
 Joahim Grobljar  1974 – 1978 
 Jože Kolenc   1978 – 1980 
 Anton Skok   1980 – 1982 
 Martina Bokal  1982 – 1987 
 Irena Polc   1987 – 2003 
 Matej Juvan   2003 – 2013 
Katarina Šerak                2013 –  

 
 Blagajniki 
   

 Martin Ocvirk  1931 – 1940 
 Ignac Lazar   1940 – 1951 
 Ivan Benko   1951 – 1951 
 Franc Grobljar  1951 – 1954  
 Tone Kušar   1954 – 1961 
 Jože Jelševar  1961 – 1962 
 *Ivan Drolc   1962 – 1964 
 *Joahim Grobljar  1964 – 1970 
 *Ivan Kreže   1970 – 1971 
 Damjan Drobež  1971 – 1973  
 Ivan Drolc   1973 – 1978 
 Ivan Sopotnik  1978 – 1980 
 Ivan Drolc   1980 – 1982 
 Majda Zupan   1982 – 1984 
 Slavi Fakin   1985 – 1987 
 Martina Bokal  1987 – 2013 
Jeri Polc                          2013 –  
 

*  v zapisu so možne napake zaradi pomanjkljive dokumentacije 



2021 - Devet desetletij gasilstva v Čemšeniku 
 

46 
 

DRUŠTVO DANES 
 
Društvo je v svojih 90 letih šlo čez različne faze razvoja. 
Doseglo je nivo, na katerega smo lahko zelo ponosni. V društvu 
imamo zelo aktivne člane in članice, ter tudi kar nekaj 
zanamcev, mladincev in pionirjev, kar je nujen pogoj za 
nadaljevanje in ohranjevanje gasilske tradicije v Čemšeniku.  
 
Društvo skrbi za opremljanje in izobraževanje. Vsako leto 
organizira za člane tudi strokovno ekskurzijo, kjer združimo 
prijetno s koristnim. Člani se zbiramo v urejenem gasilskem 
domu, ki je z ureditvijo kleti dokončno obnovljen. Seveda je 
potrebno za gasilski dom skozi ves čas tudi sprotno skrbeti in 
ga ustrezno vzdrževati. 
 
 

 
 

Urejen gasilski dom danes 
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Ob letošnjem visokem jubileju, 90-letnici društva, bomo skupaj 
z GZ Zagorje ob Savi kupili novo vozilo za prevoz moštva. Del 
sredstev bo zagotovila Občina Zagorje ob Savi, del moramo 
zagotoviti v društvu. Prevzem novega vozila bo predvidoma 
maja 2022, pri čemer smo začeli tudi z zbiranjem prostovoljnih 
prispevkov.  
 
Ne glede na vso dogajanje, sprejetje ukrepov in omejitev v 
povezavi s pandemijo korona virusa, člani društva z 
optimizmom gledamo v prihodnost z upanjem, da se stvari 
vrnejo v normalne tirnice.  
 
S to mislijo vam kličemo z gasilskim pozdravom  
 
NA POMOČ! 
 
 

 
 

Članstvo PGD Čemšenik v svečanih oblekah, 2021 
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Članice, člani in veterani PGD Čemšenik, 2021 
 

 
 

Mladinci, mladinke, pionirji in pionirke PGD Čemšenik, 2021 
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Članice, člani, mladinci, mladinke, pionirji, pionirke in veterani 
PGD Čemšenik, 2021 

 

 
 

Operativna enota PGD Čemšenik, 2021



 
 

 
 

 
7. junija 2021 ob 15. uri je minilo 

 
90 let 

 
od ustanovnega občnega zbora 

 
Gasilskega društva Čemšenik. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

DEVET DESETLETIJ GASILSTVA 

V ČEMŠENIKU 

 
                   Izdano ob 90-letnici Prostovoljnega 

                 gasilskega društva Čemšenik 
 

                junij, 2021 
 

                  Iz arhiva PGD Čemšenik zbrali in uredili: 
• do leta 2010 Martina Bokal 
• od 2011 naprej Katarina Šerak 

 
 
 

Tisk: 
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