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UVOD 
 

 
Ta kronika je nastala ob pripravah na praznovanje 70-letnice 
Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik. Vsi podatki so povzeti 
iz arhiva društva. Nekatera obdobja imajo zelo lepo vodeno 
dokumentacijo, nekatera pa so bolj ali manj skromna. Tako je tudi 
popisana kronika. Nekatera leta so bolj skromna ali celo manjkajo, 
druga so bolj bogata. Dolžina zapisa ne pomeni vedno tudi 
pomembnosti obdobja. Kljub temu, da je odvisna od števila 
dogodkov, je pomembno tudi, kako se je v tem obdobju vodila 
dokumentacija.  
 
Pozoren bralec bo gotovo našel tudi napake. Verjetno so nekatere 
nastale zaradi napak v zapisovanju, druge zaradi napak v 
prepisovanju, nekatere pa mogoče zaradi napačnega sklepanja o 
poteku dogodkov. Kljub temu pa menim, da napake niso takšne 

narave, da bi lahko vplivale na osnovna zgodovinska dejstva o delovanju društva. Vsaka 
dobronamerna pripomba oziroma kritika je dobrodošla in zaželena, saj bo omogočila 
naslednikom, da bodo popravili nekatere napake, ki so bile nenamenoma narejene v tej knjigi. V 
ta namen so na koncu kronike priloženi listi, kamor se bodo lahko vpisovale pripombe. 
 
Dogodki so nanizani po datumu nastanka. Pri nekaterih so dodane slike, ki povečajo zanimivost 
in doslednost opisa. 
 
Viri za to pisanje so v knjigah zapisnikov, v zapisu, ki ga je ob 45-letnici naredil Ivan Drolc, in v 
vsej ostali dokumentaciji, ki obstaja v gasilskem domu ali pri posameznikih. 
 
Upam, da sem s tem delom pripomogla k ohranjanju zgodovinske dediščine društva za bodoče 
rodove. Istočasno pa kronika daje možnost, da se bralec na enem mestu seznani s pomembnimi 
dogodki v delovanju društva. 
 
Kronika ni lektorsko pregledana in ima gotovo nekaj slovničnih napak, veliko tudi zato, ker sem 
ponekod prepisala iz arhiva zanimive stare izraze, ki jih pravopis ne vsebuje. Ti izrazi gotovo 
pripomorejo k zanimivejši vsebini, kronika pa je, kljub napakam, še vedno zvesta svojemu 
namenu – ohranjanju zgodovine. 
 
Kaj me je napeljalo k pisavi kronike? Povod je gotovo ta, da društvo letos slavi 70-letnico od 
ustanovitve. Vzrok pa je v tem, ker čutim, da je naša dolžnost, da ohranimo, kar so nam ustvarili 
predniki in posredujemo zanamcem. To je zgodovina, ki smo si jo izposodili od prednikov in jo 
moramo vrniti naslednikom.  
 
Vesela sem, da se lahko pohvalim, da je eden teh prednikov bil moj stari oče Lojze Robavs, ki je 
bil ustanovni član in je kar 32 let od ustanovitve vodil to društvo. To delo posvečam njegovemu 
spominu. 
 

 
 

Martina Bokal    



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 3/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

 

 Pošta Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana 
 

 

 

 

1931 
 
 
1. februar  Župnik Matevž Dagarin je sklical nekaj 

čemšeniških fantov in so izvolili 
pripravljalni odbor za ustanovitev 
društva, ki so ga sestavljali: France 
Ludoviko, Jože Kolenc, Ivan Trebušak in 
Franc Guna.  

 
9.marec  Kraljevska banska uprava dravske 

banovine je dovolila ustanovitev 
gasilskega društva.  

 
7.junij  Ob 15. uri je bil ustanovni občni zbor v 

prosvetnem domu z naslednjim dnevnim 
redom: 

1. Kako potrebna je ustanovitev 
gasilskega društva v našem 
kraju 

2. Čitanje pravil gasilskega društva 
3. Vpisovanje rednih članov (priglasilo se jih je 30)  
4. Volitev odbora (vodila sta jih župnik Matevž Dagarin in Ivan 

Zupan posestnik v Brezju) 
 

V odbor so bili izvoljeni: 
- načelnik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Ignacij Brodar, 
- namestnik poveljnika Ivan Trebušak, 
- tajnik Jože Kolenc, 
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- blagajnik Martin Ocvirk, 
- preglednika računov Anton Skok in Franc Štempihar, 
- odbornika Peter Zupan in Janez Guna, 
- namestnika odbornikov France Klopčič in Ignacij 

Lazar. 
 

     
 Alojzij Robavs Ignacij Brodar Jože Kolenc Martin Ocvirk 
 
Članarina je 20 din. 

 
5.julij 20-letnica GD Trojane in otvoritev novega gasilskega doma v Trojanah 
 
16.avgust 10-letnica GD Medija-Izlake 
 

 
Sporočilo Jugoslovanske gasilske zveze 

 
 
 
 

1932 
 

 

28.februar seja  
 
13.marec prvi redni občni zbor gasilskega društva ob 14.uri v prostorih prosvetnega 

doma 
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Društvo je v prvem letu delovanja nabavi prvo gasilsko opremo:  
3 brizgalne, 2 železna mačka, 30 m cevi, 2 trompete, 1 signalni rog. 
22 članov si je nabavilo kroje (uniforme). 

 Članarina  je 10 din. 
  

  
 
5. maj proslavitev sv.Florjana.  

Udeležila so se ga društva iz Zagorja, Lok, Izlak, Kotredeža in Trojan (86 
uniformiranih gasilcev). Ob 10.uri je bila slovesna maša, prireditev je 
spremlja tudi zagorska rudniška godba. Ob 2.uri so se na skupni seji zbrali 
vsi načelniki. 

 

19.junij praznovanje prve obletnice ustanovitve društva s srečelovom 
 

29.junij gasilsko društvo priredi igro »Deseti brat« 
 
17.julij proslava 50-letnice v Kamniku, ki se je udeležijo Jože Kolenc, Franc 

Štempihar, France Klopčič 
 

31.julij sklep o nakupu dvokolne brizgalne in 60 m konopnih cevi iz tovarne 
Rosenbauer iz Celja. 

 

23.avgust požar v gozdu Jožeta Lazarja in Ivana Juvana iz Dobrljevega 
 

 
 
 

1933 
 
 
22. januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- razprava o postavitvi gasilskega doma  
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??. januar občni zbor z volitvami 
Na volitvah je bil potrjen isti odbor kot leta 1931.  
 
V letu 1932 je bila nabavljena dvokolna brizgalna in 60 m konopljenih 
cevi pri Rosenbauerju v Celju. 
V Čemšeniku je bil  zgrajen 3500 litrski rezervoar. 

 
Članarina  je 10 din. 

 
26. februar Gasilsko društvo je priredilo igro »Voda«. 
 
19. marec seja 
 
6. april Ob 10.uri zvečer je izbruhnil požar v hlevu pri Jakobu Butja na Prhovcu. 

Gasilo je 20 članov in obvarovalo kozolec in hišo. 
 

    
 
7. maj praznovanje sv.Florjana 

Udeležila so se društva iz Zagorja, Lok, Izlak in Kotredeža. (88 
uniformiranih gasilcev) Ob 9.uri je bil sprejem gostov, ob 10.uri pa 
slovesna maša. Prireditev spremlja tudi zagorska rudniška godba. Po maši 
je bila blagoslovitev dvokolne brizgalne. Botri so bili: Jože in Jožefa Bokal 
iz Križ ter Ivan in Marija Juvan iz Dobrljevega. 
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21. maj seja 
 Obravnavane teme in sklepi:  

- izvoljena sta bila namestnik blagajnika Filip Benko in namestnik 
tajnika Ivan Rozina 

- trompeta, ki jo je imel Alojzij Lebar, naj se vrne nazaj društvu 
 
18. junij redna letna župna skupščina v Kamniku 

Udeležita se je načelnik Lojze Robavs in tajnik Jože Kolenc.  
 
2. julij 25-letnica gasilskega društva Zagorje ob Savi (udeleži se je 8 članov) 
 
13. avgust proslava kongresa Medija-Izlake (udeleži se je 18 članov) 
    
29.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- obravnava novega zakona o organizaciji gasilstva 
- gasilska društva se preimenujejo v gasilske čete 
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- izredni občni zbor v ta namen bo 12. novembra. 
 
12.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- določena kandidatna lista 
- društvo preneha delovati po pravilih po katerih je bilo ustanovljeno, 

ter preide na delo prostovoljne gasilske čete 
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Ivan Trebušak, 
- namestnik poveljnika Ignac Brodar, 
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Martin Ocvirk, 
- I. četar vod brizg.  Ivan Guna, 
- II. četar vod plezale. Vinko Macerl, 
- III. četar vod cevi Ivan Klopčič, 
- IV. četar vod varuhov Franc Grobljar, 
- orodjar Franc Klopčič. 
 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Peter Zupan, 
- Ignac Lazar, 
- Franc Štempihar, 
- Ludvik Grahek, 
- Jože Štempihar. 

 
Delegata župne skupščine: 

- Ignac Brodar, 
- Ivan Trebušak. 

 
 
 
 

1934   
 
 
21. januar redna letna skupščina ob 14.uri 

Sklenjeno, da se za člane, ki se brez vzroka ne udeležijo gasilskih vaj, 
določi kazen 8 din.  
 
Članarina je 10 din. 

 
11. februar gasilsko društvo priredilo igro »Rokovnjači« 
 
19. marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- nabere se les in določi prostor za postavitev gasilskega stolpa   

8. april seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- določi se , kdaj se bo sekal les 

 
6. maj udeležba gasilske čete na praznovanju sv.Florjana na Lokah 
 
15. junij proslava obletnice 
 
29. julij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- seznanitev s pravilnikom o prirejanju veselic 

  
18. oktobra četa se udeleži žalne maše po pokojnem kralju Aleksandru 
 
21.oktober svečana prisega kralju Petru II. 
 
28.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- glavni dobitek za srečelov bo postelja iz mehkega lesa 
- seja vseh članov 4.novembra 

 
4.november  sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- razdelijo se pole za pobiranje srečelova 

 
11.november tečaja redovnih vaj v Kamniku se udeležita Jože Kolenc in Ivan Klopčič  
 
25.november srečelov 
 
8. december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- predlog, da se za vas Dobrljevo kupi  ena brizgalna berglovka 
- takoj se piše štirim firmam, ki naj pošljejo vzorce prvovrstnih 

konopljenih cevi  
 

 
Pisemska ovojnica    

30.december seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- takoj se naroči 100 m prvovrstnih konopljenih cevi pri firmi Adamič iz 

Domžal 
- les, ki je bil posekan za postavitev gasilskega doma, se mora spraviti 

na žago ali pa prodati 
 
 
 
 

1935 
 
 
20. januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- na skupščini se izvoli stavbeni odbor za postavitev gasilskega doma 
 

 
27. januar letna skupščina ob 15.uri v prosvetnem domu 
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Sprejet je bil sklep, da naj se pripravlja material za postavitev gasilskega 
doma. Ustanovni član Peter Lavrin obljubi, da bo odstopil zemljo za 
postavitev gasilskega doma brezplačno.  
 
Sestavljen stavbeni odbor: 

- Ivan Klopčič, Franc Klopčič (odgovorna za kamen), 
- Franc Štempihar, Ivan Rozina (odgovorna za pesek), 
- Martin Ocvirk, Janez Guna (odgovorna za les), 
- Jože Kolenc, Ivan Trebušak, Pepče Ludoviko in Franc 

Zupan iz Jesenovega (odgovorni za prevoze). 
 

Članarina je 10 din. 
27.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- proračun za leto 1935 

 
24. februar župne skupščine se udeleži delegat Ignac Brodar 
 
25. marec seja  

Obravnavane teme in sklepi:  
- les, ki je pripravljen, se proda in ga prevzame Vinko Macerl  
- kopanje peska in kamna se prične meseca majnika 

 
19. maj  slovesnost sv.Florjana na Izlakah skupaj s sosednimi društvi se je 

udeležilo 59 članov 
 

 
 

 

2. junij seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- obračun za delovni dan (kubik) 25 din, za voznika pa 8 din na uro 

 
21. julij sv.birma 

Gasilska četa na konjih sprejme škofa Gregorija Rožmana na meji naše 
župnije. 

 

   
 
18. avgust slovesnost 5-letnice na Lokah pri Zagorju (udeleži se 5 članov) 
 
9.oktober komemoracija obletnice smrti kralja Aleksandra 
 
27.oktober sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- srečelov 

 
3. november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- glavni dobitek na srečelovu  bo koštrun 
- volitve veseličnega odbora: predsednik – Jože Ludoviko, odborniki – 

Franc Štempihar, Jože Grobljar, Lojze Robavs  
-  v decembru ali januarju naj se pripravi igra v korist gasilske čete 

 
24.november srečelov 
 
1.december  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- pregled izkupička na srečelovu 
-  denar se, dokler se ne rabi, odda g.Skoku, ki je pripravljen plačati 

5/oo obresti 
 
29.december Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita tečaja za gasilsko knjigovodstvo 

v Kamniku. 
 



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 13/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

1936 
 
 
19.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- članarina še naprej 10 din 
- letno mora biti vsaj 6 vaj 

 
26. januar letna skupščina ob 7.uri v prosvetnem domu.  
 
8.,9.,16.  Poveljniškega tečaja v Kamniku se udeležita Ivan Trebušak in Peter  
februarja Ludoviko. 
 
23.februar  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- orodjar Franc Klopčič odstopi, nadomesti ga Janez Rozina  
- nabavi se ena berglavka za vas Znojile 
- postavitev gasilskega doma - najprej naj se postavi orodjarna 
 

22.marec  Na Lokah se Ivan Trebušak in Jože Kolenc udeležita sestanka za priprave 
Florjanove proslave.  

26.april Lojze Robavs in Vinko Macerl neseta na župo v Kamnik prošnjo za 
podelitev izredne podpore za postavitev gasilskega doma. Obljubili so 
brezplačni cement. 
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3. maj seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- les posekan za gradnjo doma se mora takoj zvoziti 
- kamen, ki je nakopan naj se zvozi 
- tombola se preloži na jesen 

 
3.maj  blagoslovitev gasilskega doma PGD Čolniše 
 
10. maj  Florjanova slovesnost v Kotredežu 
 

30.julij seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- Medija Izlake praznuje 15-letnico in blagoslovitev prapora.Tukajšnjo 

četo prosi za prispevek žeblja, ki bi stal 50 ali 100 din. Po glasovanju 
se odločijo, da tega prispevka ne bodo dali. 

 
9.avgust revizija četnega orodja – revizor Jakob Šurc iz Brda 
 

16.avgust proslava 15-letnice obstoja gasilske čete Medija Izlake in blagoslova 
prapora 

 
15.november sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- vsi gasilci se podpišejo na okrožnico in potrdijo da so jo imeli na 

vpogled 
- predmet okrožnice : Izpiti za vse poveljnike prostovoljnih gasilskih čet 

 
22. november Lojze Robavs in Ivan Trebušak se udeležita tolmačenja ter pojasnil 

vprašanj in odgovorov za polaganje izpitov v Kamniku. 
 

1.december Četa se udeleži sv.maše narodnega praznika ujedinjenja. 
 
13.december seja  

Obravnavane teme in sklepi:  
- sestava proračuna za leto 1937 

 
 
 
 

1937 
 
 
10.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- 24.1. bo občni zbor 
-  ponovne se začne delo za izgradnjo doma 
- vsak član naredi en delovni dan brezplačno 
- pri vsakem delu se določi enega člana, ki dela in vodi delo za  

primerno dnevnico 
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- na občnem zboru se izvoli gradbeni odbor, ki bo vodil vse dela do 
postavitve doma 

 
 

 
 

24.januar občni zbor ob 14. uri v prostorih prosvetnega doma 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Ivan Trebušak,  
- namestnik poveljnika Peter Ludoviko,  
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Martin Ocvirk, 
- I. vojnik  Ivan Guna, 
- II. vojnik Ludvik Grahek,  
- vodja varuhov Franc Grobljar,  
- orodjar, nadzornik oprave Ivan Rozina.  
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V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Peter Zupan, 
- Franc Klopčič,  
- Jože Ludoviko,  
- Jože Štempihar. 

 
Gradbeni odbor: 

- predsednik Lojze Robavs, mizar, 
- tajnik Damjan Kušar, trgovski posl., 
- blagajnik Ignac Lazar, posest.sin, 
- odbornik Ludvik Grahek, posest.sin, 
- odbornik Ivan Jelševar, posest.sin. 
 

 
Začetek gradnje gasilskega doma 

 
Delegata župne skupščine: 

- Ivan Trebušak, 
- Peter Ludoviko.  
 

Predlaga se nabava berglavke za vas Razbor. Sklep še ni potrjen. 
G.Dagarin predlaga nabavo pravilno izdelane nosilnice za ponesrečence. 
Predlog sprejet. Kazen za člane, ki neupravičeno izostanejo z vaj, je 5 din. 
Vaje se vršijo v mesecih april, maj, avgust in september. Kazen 5 din je 
tudi za zamudnike na vaje. Za vožnjo v Kamnik se plača 35 din. Člani 
morajo izvršiti pri graditvi doma dva dneva brezplačno. 
  

 
 

14.februar seja 
Obravnavane teme in sklepi:  
- izvolitev še 4 članov gradbenega odbora: Franc Grobljar, Peter 

Zupan, Martin Ocvirk in Franc Brvar  
- za kopanje peska odgovarja Ivan Rozina, če bo opravil več delovnih 

dni, kot je potrebno za člana, se mu plača 2 din na uro 
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- za kopanje kamna odgovarja Martin Ocvirk, plača se mu 2 din na uro, 
vodil bo tudi vse delo do postavitve doma 

- voznikom se plača 5 din na uro 
 

 
 

28.februar Župne skupščine v Kamniku se udeležita Ivan Trebušak in Peter Ludoviko. 
 
7.marec Komisijski ogled parcele št.32, kjer hoče gasilska četa Čemšenik sezidati 

nov gasilski dom. Stara kapelica se odstrani in se bo vzidala v novo 
poslopje. Gradilo se bo po predloženem načrtu. Upoštevala se bodo 
določila banovinskega stavbnega reda in ognjevarstveni predpisi. Sosed 
Peter Lavrin ne postavlja nobenih zaprek.  

 
25.april seja 

Obravnavane teme in sklepi:  
- praznovanje sv.Florjana bo 6.maja 
- v septembru ali oktobru se priredi tombola, srečke bodo po 2 din. 
- glavni dobitki bodo moško kolo, kostel, blago za moško obleko, dva 

mernika pšenice in še 300 drugih dobitkov 
- naroči se 3000 tablic 
- v stavbeni odbor se izvolita še Jože Kolenc in Ivan Guna  

 
7.julij  Četa se udeleži spominske maše za umrlim nadškofom Antonom 

Bonaventuro Jegličem. 
 
15. avgust Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita proslave kongresa ob priliki 60-

letnice Hrvatske vatrogasne zajednice savske banovine u Zagrebu.   
 
22. avgust revizija čete 
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      revizijski zapisnik 
 
8.september seja 

Obravnavane teme in sklepi:  
- tombola ni odobrena 
- člani se ne zavarujejo, ker bi bila blagajna preveč oškodovana 
- še enkrat se povpraša na župo za pojasnilo, zakaj se ne da prirediti 

tombola 
 
10.oktober  sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- organiziranje tombole oziroma srečelova 

 
21.oktober seja 

 Obravnavane teme in sklepi:  
- ker ni bila odobrena tombola, se priredi srečelov 
- glavni dobitki: blago za moško obleko, koštrun  
- 2400 srečk, 300 dobitkov, cena 1 din 

 
31.oktober srečelov 
 
7.november sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- seznanitev z okrožnico o prirejanju tehničnih tečajev 
- na tečaj so se prijavili: Peter Ludoviko, Jože Ludoviko, Ivan Klopčič, 

Jože Zupan, Franc Lavrin  
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7.november seja 
Obravnavane teme in sklepi:  
- pregled izkupička od srečelova 

 
 
 
 

1938 
 
 
27.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- proračun za leto 1938 
- občnemu zboru se predlaga da vsak član v tem letu naredi dva 

prostovoljna dneva pri gradnji gasilskega doma 
- pobere naj se les za izdelavo stolpa 
- v pomladanskih mesecih se priredi tombola 
- na vajah naj se berejo pomembni članki iz Gasilca 

 
30.januar letna skupščina ob pol treh popoldne  

Dom je pod streho. Člani so naredili za 7500 din prostovoljnega dela, 
občina je odobrila samo 600 din izredne podpore. Ministrstvo je že v 
juniju odobrilo 3000 din podpore, pa je še vedno ni. Sprejme se sklep, da 
vsak član naredi v tem letu še dva prostovoljna dneva. 

 
6.februar Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita tečaja za predsednike in tajnike v 

Kamniku. 
 
20.marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- v maju ali juniju se priredi tombola 
- srečke bodo po 2 din 
- glavni dobitki bodo moško kolo, kredenca, blago za moško obleko, 

blago za žensko obleko, koštrun in še 300 drugih dobitkov 
- naroči se 3000 tablic 
 

24.april seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- praznik sv.Florjana se praznuje v domačem okrožju 
- les za stavbo gasilskega doma se nabira istočasno z dobitki za tombolo 
- prva vaja z orodjem se vrši maja v Znojilah 

 
8.maj  Četa se udeleži sv.maše sv.Florjana v domačem okrožju. 
 
19.junij proslava blagoslovitve rešilnega vozila na Lokah 
 
7.avgust proslava blagoslovitve novega prapora gasilske čete Trojanah-Št.Gotard v 

Šentgotardu 
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28.avgust sestanek vseh gasilcev 
Obravnavane teme in sklepi: 
- okrožnica vabila na proslavo 20-letnice Jugoslavije združeno z 

odkritjem spominske plošče osvoboditelju Maribora, kamniškemu 
vojaku generalu Majstru 

- ministrstvo ni pravočasno vrnilo odobritve za tombolo, zato bo ta 
18.septembra. 

 
6.september Četa se udeleži maše ob rojstnem dnevu kralja Petra II. Po tem je bil 

sestanek vseh članov, na katerem je bilo sklenjeno da se tombola iz 18.9. 
prestavi na 25.9. zaradi igre sosednjega društva. 

 
18.september  seja 
 Obravnavane teme in sklepi: 

- izvoli se veselični odbor za izvedbo tombole: Lovrenc Traven, Lojze 
Robavs, Franc Grobljar  

 
25.september tombola 
 
13.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled izkupička od tombole, ki znaša 4.400 din 
 
25.–29. Peter Ludoviko se udeleži strokovnega tehničnega tečaja v Ljubljani. 
november  
 

1.december Četa se udeleži maše ob 20-letnici ujedinjenega narodnega praznika. 
 
 
 
 

1939 
 
 
3.januar seja gradbenega in upravnega odbora 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- gasilski dom se v letu 1939 dokonča  
- najame se posojilo v višini 20.000 din 
- odbor se pismeno obrne na hranilnico v Št.Gotardu, Izlakah in 

Zagorju 
- za posojilo jamči gradbeni odbor 
- na prihodnjo sejo se povabi tudi šolski odbor, da se dogovorijo o 

ureditvi enega razreda, ter stanovanja s kletjo v gasilskem domu 
 
24.januar Peter Ludoviko – namestnik poveljnika se v Kamniku udeleži tečaja za 

nastop in tekme na gasilskem kongresu v Ljubljani. 
 
7.februar seja gradbenega, šolskega in upravnega odbora 
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12.februar občni zbor ob pol treh popoldne  
Dela na domu se v preteklem letu niso nadaljevala zaradi pomanjkanja 
denarnih sredstev. Z dobičkom od tombole pokrijejo dolgove izvirajoče iz 
gradnje doma. Obljubljene podpore ministrstva za telesno vzgojo naroda v 
Beogradu še vedno ni. Občina Trojane je tako kot vsako leto nakazala 
redno dotacijo 200 din in izredne podpore še 600 din. Na ponovno prošnjo 
so odobrili še 500 din podpore, ki bo izplačana v tem letu. Za prihodnje 
leto je občina Zagorje odobrila 600 din.  

   
Četa pristopi k nabavni zadrugi gasilske zajednice v Ljubljani.  

  Sprejet predlog za vaje nastopa na gasilskem kongresu. 
 
3. septembra bo tombola, če bo do tega časa dom končan, bo ta dan tudi 
slovesna blagoslovitev. 

 
14.februar Četa se udeleži maše ob smrti papeža Pija XI. 
 
19. februar  seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- za župno skupščino sta določena Peter Ludoviko in Ludvik Grahek  
 
26.februar Peter Ludoviko in Ludvik Grahek se udeležita župne skupščine v Kamniku. 
 
15.marec  seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- tombola bo v septembru ali oktobru 
- za gasilski praznik sv.Florjana še ni določeno, kje bo praznovanje 
- razdelijo se pole za pobiranje prostovoljnega dela v gasilskem domu 

 
23.aprila sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- prečita se okrožnica za pripravo gasilskega kongresa v Ljubljani 
- Florjanova proslava v tem letu bo pri sv.Primožu 

 
7.maj  Četa se udeleži maše praznika sv.Florjana pri sv.Primožu. 
 
2.julij  sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprave na gasilski kongres 
 
15.avgust Četa se udeleži gasilskega kongresa v Ljubljani. 
 
17.avgust seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- blagoslovitev doma in tombola bosta 24.9. ali 1.10. 
- deputacija za g.Snoja, da ta dom prevzame v pokroviteljstvo 

 

27.avgusta sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- tombola bo 24.9. ali 1.10.  
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- blagoslovitev doma se prestavi na naslednje leto v mesec majnik 
- glavni dobitki na tomboli so moško in žensko kolo, koštrun in postelja 

 
18.oktober seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- tombola bo 5.11. 
- glavni dobitki : moško in žensko kolo, blago za žensko obleko, 50 litrov 

tokovca 
 
5. november tombola 
 
12.november seja 
   Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled dobička tombole, ki znaša 5.164 din 
 
1.december Četa se udeleži maše narodnega praznika ujedinjenja. 
 
 
 
 

1940 
 

 

21.januar seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- prečitajo se okrožnice gasilske zajednice in župe z navodili za sestavo 
proračuna in izvedbo občnega zbora 

- občni zbor bo v nedeljo 28.1.1940 
- izdelan proračun 

 
28.januar občni zbor ob 7.uri zjutraj  

Gradbeni odbor je v plačilnih težavah. V gotovini je bilo izplačano preko 
30.000 din, prostovoljnega dela je bilo opravljenega za okrog 10.000 din, 
dolga je še preko 14.000 din. 
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Peter Ludoviko,  
- namestnik poveljnika Ludvik Grahek,  
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Ignac Lazar,  
- odd. vodja Vinko Macerl,  
-    Ivan Guna,  
-    Franc Grobljar, 
- orodjar Ivan Rozina.  
 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Peter Zupan, 
- zapisnikar Franc Štempihar, 
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- Jože Ludoviko,  
- Ivan Klopčič,  
- Ignac Sopotnik.  

 
Delegata za župno skupščino: 

- Peter Ludoviko, 
- Ludvik Grahek. 

 
  Sprejme se predlog Josipa Ludoviko, da se ustanovi samaritanski odbor. 
  Blagoslovitev doma bo v maju. Ob tej priliki bo tudi tombola. 
 
11. februar seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- tombola in blagoslovitev doma bo 5.maja 
- naroči se 4.000 tombolskih tablic, ki se bodo prodajale po 2 din 
- glavni dobitki: 2 kolesa, drva  in koštrun 

 
25.februar Peter Ludoviko in Ludvik Grahek se udeležita župne skupščine v Kamniku. 
 
14.april  sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- vaje so po prvi maši, kdor se jih ne udeleži točno bo kaznovan 
- vsi člani naj do blagoslovitve gasilskega doma nabavijo predpisane 

uniforme 
- pri vaji se sestavi prireditveni odbor 

 
28.april seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- blagoslovitev doma bo 19.maja 
- na proslavo se povabi rudniška godba iz Zagorja 
- pokroviteljstvo pri blagoslovitvi doma prevzame Ivan Zupan iz Brezja 
- predlaga se 5 botrov 
- tehnične posle prireditve prevzame Lovro Traven 

 
14.maj  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- določi se odgovornost za oskrbo na prireditvi 
- glavni dobitki tombole: moško kolo, žensko kolo, 50 kg pšenice, blago 

za perilo, koštrun  
 
19.maj  Florjanova proslava in blagoslovitev novega gasilskega doma 

 
Spored prireditve: 

1. ob 9.uri sprejem gostov iz zagorskega okrožja, ob pol 10.uri 
sprejem gostov iz trojanske strani, nato sprejem zastopnikov 
župe Kamnik 

2. ob 10.uri slovesna služba božja v cerkvi 
3. po maši sprevod z godbo do gasilskega doma 
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4. g. M.Dagarin blagoslovi dom. Navzoči botri: Ivan in Marija 
Zupan iz Brezja, Franc in Amalija Brvar iz Brezja, Gašper in 
Frančiška Benko iz Čemšenika in Miha Kreže iz Znojil 

5. kosilo 
6. ob pol 3.uri tombola 

 

 
 
2.junij  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- ugotovitev čistega dobička veselice in tombole 

 
13.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- skliče naj se sestanek vseh gasilcev zaradi posojila 

 
27.oktober sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- vsak član naj četi posodi 100 din brez obresti, 
- razdelijo se pole za pobiranje prostovoljnih prispevkov 

 
 
 
 

1941 
 
 
16.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- občni zbor bo 26.januarja 
- ob prvi večji prireditvi bo odbor poskrbel, da se bo kupila berglovka 

za vas Razbor 
 
26.januar občni zbor ob 15.uri  
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Gasilski dom že služi svojemu namenu. V gasilskem domu je dobila 
prostor tudi šola za namestitev učnega razreda.  
Ustanovila se je vojna gasilska četa, ki šteje 13 članov. 
Poleg dolžnega posojila je od gradnje doma še 10.000 din dolga. 
Pri gradnji doma je bilo narejenega za 12.000 din prostovoljnega dela. 
Pripravi naj se tombola. 
Nabavi naj se ročna lekarna in ena nosilnica. 
Če četa ne bo v prevelikih gmotnih težavah, se nabavi za vas Razbor mala 
ročna brizgalna (berglavka).   

 
 
 
 

1942   

   
 

 
Gasilska članska izkaznica 
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1943 

 

 

25.september Peter Ludoviko se udeleži strokovnega tečaja v Gradcu 
 - 5.oktober 

 

 

 

 

1946 
 
 
24.marec občni zbor ob 15.uri  
  V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- referent za gasilstvo Alojzij Robavs,  
- poveljnik Peter Ludoviko, 
- namestnik poveljnika Ivan Guna ml., 
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Ignac Lazar, 
- orodjar Ivan Benko. 

 
Ustanovljen je bil dramatični odsek, v katerega so bili izvoljeni: 

- predsednik Jože Škrabar, 
- tajnik Lojze Zupan, 
- režiser Karl Ludoviko. 
 

22. maj seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelitev vlog za igro Deseti brat, 
- priprava za Florjanovo proslavo v mesecu maju, 
- najemnina za šolske prostore je 400 din 
- najemnina za stanovanje je 100 din 

 
30.junij Gasilska četa priredi igro »Glavni dobitek«.  
 
11.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- v mesecu septembru ali oktobru se priredi srečelov in zabava 
 
13.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- vasi Razbor in Brezje morata takoj dostaviti predračun izgradnje 
vodnjakov, da se pošlje okrajni komisiji v Trbovlje 

- na prvem sestanku se razdelijo vloge za igro »Skopuh« 
- popraviti je potrebno gasilski stolp 
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1947 
 
 
24.avgust sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- imenovanje novega orodjarja Leopolda Rozina 
- članom se nabavi paradna obleka 
- v mesecu septembru ali oktobru se priredi veselica z vinsko trgatvijo 
- krajevni odbor naj prispeva najemnino od gasilske pisarne 

 
31.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 6.oktobra se priredi vinska trgatev 
 

7.september  V Znojilah pri Groblarju (Robavs) je bil požar. 
 
12.oktober sestanek 

Obravnavane teme in sklepi: 
- vinska trgatev je prestavljena na 19.oktober, ker je 6.oktobra že 

veselica na Izlakah 
 
19.oktober veselica z vinsko trgatvijo 
 
9.november seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izplačilo dolga 
- nabrati je potrebno pšenico, da se vrne izposojena moka v zadrugo 

Čemšenik 
- nabava nosil in sanitetnega materiala 
- takoj se nabijejo polkne na gasilski stolp 

 
30.november seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- upraviteljstvo šole predlaga, da se spremeni najemnina za šolski 
prostor v gasilskem domu; ker odbor ni prišel do zaključka, se 
problematika uredi na seji krajevnega odbora 

- za oskrbnika gasilskega doma se določi Jože Kolenc  
 
 
 
 

1948 
 
 
18.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- lokalna stanarina se je za polovico znižala; po novem zakonu se vsako 
financiranje prenese na proračun krajevnega odbora 
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- po nalogu višjega foruma iz notranjega odseka se zahteva čistoča ter 
red v orodjarni. Kmetijsko orodje , ki se nahaja v orodjarni naj se 
prestavi v klet. 

- moštvo se mora izvežbati na orodnih vajah. To je potrebno predvsem 
zaradi novega kadra. 

- nabavi se les za balkon na gasilskem domu, za lestve v stolpu ter za 
pod in ograjo na stopnicah v podstrešno stanovanje 

 
30.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- kje in kako se postavi vodovod 
- naredi se prošnja za cement na pristojno oblast 

 
1.avgust sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- gasilska četa se mora zavarovat 
- vzame se druga stopnja zavarovanja, zavarovalnino plača krajevni 

odbor 
- oktobra se organizira vinska trgatev 

 
15.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sestavi se kandidatna lista za upravni in nadzorni odbor 
- ker se gasilska četa po novem zakonu preimenuje v gasilsko društvo, 

bo 29.8. občni zbor in volitve novega odbora 
 
29.avgust občni zbor ob pol 8.uri zjutraj  

V upravni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Peter Ludoviko,  
- namestnik poveljnika Damjan Drobež,  
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Ignac Lazar,  
- orodjar Leopold Rozina,  
- adjutant Vinko Macerl.  
 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Franc Grobljar,  
- Ludvik Grahek,  
- Ivan Klopčič,  
- Karl Ludoviko,  
- Vinko Sopotnik.  
 

Namestniki nadzornega odbora: 
- Jože Jelševar, 
- Lojze Zupan, 
- Peter Zupan.  
 

19.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 
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- priprava in razdelitev zadolžitev za veselico z vinsko trgatvijo 
- opravi se udarniško delo za gašenje apna za zadružni dom 

 
26.septembra gasilska vaja z orodjem in nastop naraščaja 

Druga vaja se je vršila ob otvoritvi vodovoda v Razboru. Sprejet predlog, 
da se enak vodovod gradi tudi v Čemšeniku.  

 
7.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- v nedeljo 10.oktobra se gre kupovat pijača za veselico 
- v nedeljo se skliče sestanek vseh članov ob 11.uri 
- pobira se pšenica, orehi, krompir, žganje, paradjs, jajca in mast 

 
15.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pijačo smo dobili v domačem okolišu 
- določi se cena pijače: vinski mošt 65 din, sadjevec 35 din 

 
17.oktober sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprave na vinsko trgatev 
 
24.oktober veselica z vinsko trgatvijo 
   
28.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled dohodkov in stroškov vinske trgatve 
- nabavi se zasilna apoteka in nosila 

 
28.november seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- za delegata na okrajno zvezo za gasilstvo sta bila izvoljena Lojze 
Robavs in Jože Kolenc  

- nabava potrebnega orodja: 300 m cevi, dvoja nosila, ročna lekarna in 
še drugo razno orodje, sekire, luč, razdelilnik, ustnik, blago za 30 
paradnih in 24 delovnih oblek in blago za zastavo 

 
12.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predlagano je bilo, da bi se dobili boni za poravnavo poškodbe 
prosvetnega doma pri gasilski veselici 

- na ministrstvu so podprli nabavo lekarne, ustnika, ročnika, spojke, 
obljubljenih še 300 m cevi 

- navzoča sta bila Polc L. in Škrabar J. za poravnavo računa v 
prosvetnem domu – obravnava se na naslednji seji 

 

19.december Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita gasilske skupščine v Trbovljah. 
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1949 
 
 
2.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- denar se vloži v hranilnico, 
- dokonča se klet v gasilskem domu 

 
2.februar seja  

Obravnavane teme in sklepi: 
- dobiti je treba 3 kubične metre smrekovih hlodov, da se dodela 

gasilska klet 
- šolskemu odboru se sporoči najemnina 

 
7.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- elektrifikacija gasilskega doma. Društvo poravna stroške za 10 žarnic 
in 2 stikali. Če bi slučajno dobili gasilsko orodje, plača luči KLO 
Čemšenik. 

- postavitev drvarnice pri gasilskem domu, dela potekajo preko 
krajevnega odbora, ki pripravi tudi material 

- dodelava kleti se odda zidarjem na akord 
- denar, ki je vložen v zagorski hranilnici se prenese V Kmetijsko 

zadrugo Čemšenik 
 
27.maj  požar pri Alojzu Pikelj v Dobrljevem 
 
6.-11.junij Alojz Kreča se je udeležil 6 dnevnega gasilskega tečaja. 
 
26.junij Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita sestanka okrajne gasilske zveze. 
 
3.julij  sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sestanka v Trbovljah za izvedbo okrajnih gasilskih vaj in gasilskega 
tedna se udeleži Alojz Kreča  

- člani pregleda podstrešja zaradi požarne nevarnosti 
- za delegata na republiško skupščino v Ljubljani je bil izvoljen Lojze 

Robavs  
 
18.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava za gasilski teden in mesečno poročilo 
- v nedeljo 2.oktobra bo v prosvetnem domu prireditev s petjem, govori 

in deklamacijo 
- razstava gasilskega orodja 
- tihi alarm 
- uvedli bomo stalni pregled podstrešij 

 
25.september strokovno predavanje za vse gasilce 
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2.oktober Lojze Robavs se udeleži gasilske skupščine v Ljubljani. 
 

20.november seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 29.novembra se priredi proslava za počastitev šeste obletnice 
ustanovitve AVNOJ-a 

 
28.november Gasilci skupaj z drugimi organizacijami pripravijo prireditev s pevskimi 

točkami za počastitev šeste obletnice AVNOJ-a. 
18.december seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- iz zagorske hranilnice se dvigne 5.000 din in se nabavita dva hidranta 
- 8.januarja se skliče sestanek vseh gasilcev 

 
 
 
 

1950 
 
 
2.februar  seja  
  Obravnavane teme in sklepi:  

- 12. februarja ob 15.uri bo redni letni občni zbor 
 
12.februar redni letni občni zbor 

Referat tov. Jožeta Turka, zastopnika OGZ: poudaril je pomen gasilstva v 
socialistični domovini. 
V letu 1950 se planira izgradnja treh vodnih rezervoarjev, naredijo se 
stolpne lestve, v pomladi društvo priredi gasilsko veselico. 
Članarina je 60 din za celo leto. 

 
25.marec sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- pomen volitev 
- krasitev volišča in večerni kresovi 

 
16.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- odpošlje se dopis za zdravila 
- 23.4. se skliče masovni sestanek 
- nastavi se tajnikovega pomočnika (administrator mesečno 100 din) 

 

23.april sestanek vseh gasilcev 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predlaga se, da gre vsak gasilec po svojih močeh delat na cesto 
- v mesecu maju se priredi veselica 
- Alojz Kreča se pošlje na desetarski tečaj  

 
14.maj  sestanek vseh gasilcev 
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  Obravnavane teme in sklepi: 
- na sestanku se je razpravljalo o gasilskih vajah, o družabnem večeru 

in izletu v Opatijo    
  
1.-21.maj Alojz Kreča se udeleži desetarskega tečaja, ki ga je naredil z odliko. 
 
18.junij sestanek vseh gasilcev 

Obravnavane teme in sklepi: 
- vaja ista dan popoldne ob 3h v Razboru 
- prisotni so bili: okrajni poveljnik Slavko Hlastan iz Trbovelj, tov. Turk 

in Flere iz Zagorja. Po vaji je bila v prosvetnem domu gasilska 
veselica. Vmes so bili govori Petra Ludoviko, Hlastana in Turka. 
Okrajni poveljnik je pohvalil društvo. 

 
25.junij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- vpisovanje novih članov 

 
5.julij  požar pri Lazar Francu iz Brezja 
 
13.avgust gasilska vaja metanja cevi 

Vodil jo je okrajni poveljnik z devetimi člani iz Trbovelj. Vaja je bila 
priprava okrajnega nastopa. 

 
27.avgust društvo je sodelovalo na okrajnem nastopu v Trbovljah 
 
24.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- veselica se priredi 8.10. 
- v tem letu je treba popraviti streho, pregledati strelovod in dokončati  

stolp pri domu 
 
30.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava za veselico 
- v nedeljo 8.10. se skliče članski sestanek 

 
 
 
 

1951 
 
 
7.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- gasilska skupščina bo 28.januarja 
- na žago se odda les, vožnjo prevzame Ignac Lazar  
- gasilska zveza je za 647 din oddala pare čevljev. Odbor je sklenil, da 

jih dobi Lojze Robavs, ki jih je plačal s svojim denarjem 
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- blagajnik poroča, da za leto 1950 še niso vsi poravnali članarine 
- v mesecu maju se praznuje 20-letnica društva. Ob tej priliki se odkrije 

spominska plošča vsem padlim gasilcem 
- delegati za okrajno skupščino: Lojze Robavs, Peter Ludoviko, Vinko 

Macerl, Jože Kolenc  
 
25.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- blagajnik Ignac Lazar odstopi, na novo predlagan Ivan Benko  
- ponovno se prosi za nabavo 300 m cevi 
- predlaga se lista upravnega in nadzornega odbora 
- delegat za republiško skupščino je Lojze Robavs  

 
28.januar redna letna skupščina 

Za leto 1951 se planira izgradnja vodovoda v vasi Brezje. Predsednik 
apelira na člane, naj vsak naredi 10 ur prostovoljnega dela. V preteklem 
letu so gasilci opravili 1800 ur prostovoljnega dela.  
 
Zastopnik OGZ tov.Klun je podaril, kako je potrebna mladina v gasilstvu, 
ki se mora tehnično čimbolj izpopolniti, da bo kos svojim nalogam. 
Tov.Turk poroča o socialnem zavarovanju gasilcev in o prepotrebnih 
vaških vodovodih. 
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Peter Ludoviko, 
- namestnik poveljnika Damjan Drobež,  
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Ivan Benko,  
- orodjar Leopold Rozina,  
- pomočnik orodjarja Ivan Šerak,  
- adjutant Vinko Macerl,  
- vodja mladine Janez Smrkolj.  

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franc Grobljar,  
- Ludvik Grahek,  
- Ivan Klopčič,  
- Franc Trebušak,  
- Vinko Sopotnik.  

 
Namestniki nadzornega odbora: 

- Jože Jelševar, 
- Lojze Zupan, 
- Peter Zupan.  

 
Delegati za okrajno skupščino: 

- Lojze Robavs,  
- Peter Ludoviko,  
- Vinko Macerl,  



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 34/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

- Jože Kolenc.  
 
Delegat za republiško skupščino: 

- Lojze Robavs.  
 

Članarina za leto 1951 je 60 din. 
 
18.februar Lojze Robavs in Peter Ludoviko se udeležita okrajne gasilske skupščine v 

Trbovljah. 
 

31.marec in Lojze Robavs se udeleži republiške skupščine v Ljubljani. 
1.april 

 
22.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- člana se pošlje na trimesečni tečaj 
- prve gasilske vaje se vršijo 6.5. 
- postavitev drvarnice 
- v maju ali juniju se odkrije spominska plošča padlim gasilcem 
- praznovanje 20-letnice bo v jeseni, meseca septembra 

 
13.maj  sestanek   

Obravnavane teme in sklepi: 
- zastopnik OGZ tov. Leopold Flere iz Lok je gasilcem govoril o pomenu 

požarne varnosti in o pripravljenosti za pomoč bližnjemu v primeru 
nesreče 

- po sestanku so člani polagali gasilske izpite 
 
3.junij  40-letnica PGD Trojane 
 
22.julij  odkritje spominske plošče 
 

 
 
Ta dan so se zbrali gasilci iz Zagorja, Lok, Izlak in Trojan v spomin padlih 
gasilcev. Gasilski pevski zbor iz Zagorja je zapel par žalostink, nato pa je 
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predsednik Lojze Robavs odkril spominsko ploščo. Pomen padlih gasilcev 
je v govoru predstavil podpredsednik OGZ Franc Klun. 
 

 
 

  
 
5.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na 20-letnico društva, ki bo 30.septembra ali v začetku 
oktobra 

- o stanovanju se je treba najprej pogovoriti s krajevnim LO, ki mora 
priskrbeti stanovanje za učitelja 

- ker sta bili za stanovanje zainteresirani dve stranki, predsednik 
predlaga, da člani o tem glasujejo 

- poveljnik predlaga naj bodo naslednjo nedeljo vaje 
- začasno prevzame blagajno Lojze Zupan iz Jesenovega, ker je izvoljeni 

blagajnik Ivan Benko odpovedal zaradi zaposlitve v službi 
 
5.avgust požar 
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19.avgust Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita konference  predsednikov, 
tajnikov in poveljnikov v Trbovljah. 

 
13.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelitev pol za nabiranje prispevkov za proslavo in veselico ob 20-
letnici 

- kupi se 300 - 400 l vina 
 
16.september 30-letnica PGD Izlake 
 
20.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- proslava 20-letnice s srečelovom in vinsko trgatvijo bo 14.10. 
- na naslednji seji se bo določil dnevni red prireditve 

 
23.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- seje se je udeležil tudi rajonski poveljnik Flere 
- 30.9. bodo vaje v metanju cevi 
- na proslavi igra rudniška godba iz Zagorja 
- sprejem gasilcev pri kapelici v Zaloki, nato se odkoraka proti 

gasilskemu domu, kjer se bo položil venec, sledili bodo govori in 
razdelitev diplom zaslužnim članom, nato se odkoraka na veselični 
prostor 

 

30.september sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelijo se zadolžitve za proslavo 20-letnice 
- izvoljen je bil novi blagajnik Franc Grobljar iz Jesenovega 

 
10.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- določitev osebja za veselico 
 
14.oktober praznovanje 20-letnice gasilskega društva Čemšenik 
  Program prireditve: 

1. ob 12.30 zbor domačih gasilcev pred gasilskim domom 
2. sprejem gasilcev iz Izlak, Kotredeža, Zagorja in Trbovelj pri 

zaloški kapeli 
3. povorka do gasilskega dom na čelu z rudniško godbo 
4. Ivan Zupan iz Brezja položi venec padlim članom pred 

spominsko ploščo 
5. predsednik Robavs Lojze pozdravi vse navzoče in razdeli 

diplome petnajstim članom za zvesto službovanje 
6. pozdrav Franca Kluna predstavnika OGZ 
7. pozdrav Vide Gučkove predstavnice RGZ 
8. odhod čete v dom ljudske prosvete, kjer se je razvila velika 

veselica 
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     Sprejem gostov pri zaloški kapeli  
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22.oktober okrajno tekmovanje v Trbovljah 
 
8.november seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled računov od prireditve 20-letnice 
- vsak član naj naredi en delovni dan ali pa plača en šiht za elektriko 
- naredi se povečanje slike članov gasilcev 
- Franc Grobljar predlaga leseno blagajno 

 
 
 
 

1952 
 
 
24.februar seja ob 7.uri zjutraj 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- stanovanje se odda tov. Ivanu Škrabarju za mesečno najemnino 200 
din 

- šolska najemnina se poveča od 200 na 400 din 
- najemnina za učiteljsko stanovanje je 100 din 
- najemnina za čevljarsko delavnico je 200 din 
- v gasilski dom se napelje voda in elektrika 
- poveljnik predlaga, da se izvedejo vaje tihi alarm dvakrat ponoči in 

enkrat podnevi 
- vaje se vršijo v pomladanskih mesecih (marec, april in maj) in v jeseni 

(september in oktober) 
 
24.februar redna letna konferenca ob 13.uri  

Gradita se dva vodovoda: v Čemšeniku in Brezjah, izkop in cevi so že 
pripravljeni. Člani so s pomočjo vaščanov opravili preko 800 ur 
prostovoljnega dela. Potrebna je še podpora od oblasti, kamor je že bila 
poslana prošnja. Zastopnik OGZ Jože Turk je razložil navzočim, kako 
pristopiti h gradnji vodovoda. Istočasno je še podal navodila za 
poveljevanje desetarjev. Meseca maja bo večji gasilski dan zagorskega in 
loškega sektorja. 
Članarina za leto 1952 je 60 din. 

 
18.marec Lojze Robavs, Jože Kolenc, Vinko Macerl se udeležijo skupščine OGZ v 

Trbovljah. 
 
11.maj sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- zaradi priprave in tehnične vzgoje članstva po navodilih OGZ se 
določijo 4 desetarji, ki imajo v primeru odsotnosti poveljnika nalogo 
izvedbe vaj in akcij ob požaru: Ivan Smrkolj, Slavko Herle, Trebušak, 
Vinko Macerl 

- prijavijo naj se člani za vaje festivala 
- vaje se bodo vršile na Izlakah  
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25.maj  sestanek 
Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na veselico, ki bo 1.6. 

 
28.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- določitev cen za pijačo in jedačo 
- glavni dobitek: ovca z jagnjetom (cena 2200 din) 
- srečelov in šaljiva pošta: cena srečke 20 din, cena zapora 10 din, 

odkup 20 din 
 
1.junij  veselica 
  Čisti dobiček je namenjen za elektrifikacijo gasilskega doma. 
 
8.junij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled računov od veselice 
- izvede se izlet članov na Čemšeniško planino 
- za nedeljo 15.junija poveljnik določi vaje 

 
22.junij izlet na Čemšeniško planino 
 
16.,17.avgust festival 
 
2.september konferenca predsednikov in poveljnikov v Trbovljah 
 
28.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poveljnik Peter Ludoviko odstopa od poveljništva 
- do prihodnjih volitev se za poveljnika predlaga Ivana Smrkolj  
- vodja mladine je Lojze Kreča, ki mora zbrati čimveč mladine za 

gasilsko organizacijo 
 
5.oktober sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- vpisovanje članov mladincev 
- 30. novembra bo gasilska veselica z vinsko trgatvijo 
- poveljnik Ivan Smrkolj določa vaje 12.oktobra 

 
26.oktober Ivan Smrkolj se udeleži poveljniške konference v Trbovljah. 
 
2.november sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- Lojze Robavs razlaga o elektriki in opozarja na previdnost  
- naslednja veselica bo spomladi 
- razdelijo se pole za pregled podstrešij 

 
6.november seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- balkonska soba se odda učiteljici Berti Drnovšek za 150 din 
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- druga soba in kuhinja se odda Poldetu Zupanu za 350 din 
- stanovanja so bila oddana 1.novembra 
- vožnjo hrastovega lesa je prevzel Damjan Drobež  
- napeljava elektrike po vseh sobah 
- naredi se omara za gasilsko obleko, ostali les prevzame mizar na 

račun dela 
 
30.november predvolilni sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predsednik je članom tolmačil pomen volitev in jih pozval, naj se jih 
udeležijo polnoštevilno že v jutranjih urah 

- poveljnik napoveduje vaje za nedeljo 14.12. ob 14.uri 
- naroči se gasilski koledar 

 
 
 
 

1953 
 
 
18.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi:  

- članarina za podporne člane je 50 din 
- pregled blagajniških knjig 

 
25.januar redna letna skupščina 

Pri gradnji vodovoda so člani naredili preko 1700 udarniških ur. Lojze 
Kreča predlaga, naj se ustanovi ženska ekipa, kar je članstvo delno 
odobrilo. V društvo je vstopilo preko 20 mladincev. Namestnik orodjarja 
je Franc Novak iz Dobrljevega. 
Letna članarina je 60 din. 

 
22.februar Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita okrajne gasilske skupščine 
 
29.marec sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- plan za leto 1953 
1. pleskanje stolpa 
2. nabava 40 m cevi in 2 berglovke 
3. predlaga se izlet na morje 
4. septembra se pripravi veselica 

- člani, ki izstopijo iz društva, oddajo obleko upravi gasilskega društva 
- vaja bo 12.aprila 

 
10.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- obzidava električnih instalacij 
- račun električne napeljave se odda občini 
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- stanovanje v gasilskem domu se z majem odda Lojzetu Zupan za 350 
din mesečno 

- hrastove hlode je iz gozda prevzel in na žago vozil Franc Trebušak  
- izlet na Čemšeniško planino 7.junija 

 
25.maj  strela je udarila v kozolec posestnika Andreja Aleš na Prhovcu 
 
28.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izlet na Čemšeniško planino se iz 7.junija preloži na 14.junij 
- nabavijo se 3 berglovke in pregleda strelovod 

 
7.junij  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izlet na Čemšeniško planino se odloži za nedoločen čas 
 
14.junij mokre vaje v Dobrljevem 
 
12.julij  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- prečita se vabilo na praznovanje 45-letnice in razvitje prapora 
gasilskega društva Zagorje 

- vsak član daruje 50 din za žebljiček 
- Ivan Juvan daruje 1000 din za srebrni žebljiček, člani pa za zlatega 

2000 din 
 
2.avgust 45-letnica in razvitje prapora zagorskega društva 
 
15.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sestanek bo 7.septembra 
- predlaga se pobiranje prispevka za zlati žebljiček GD Trbovlje 

 
16.avgust PGD Trojane prevzame novo brizgalno 
 
6.september 65-letnica in razvitje prapora PGD Trbovlje 
 
7.september sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelijo se pole za pobiranje prispevkov za veselico 
- vsak član mora priskrbeti 5 dobitkov 

 
10.september  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- nabavi se 600-700 l vina 
- kupi se govedo do 200 kg 
- srečke bodo po 50 din, vsaka druga je zadeta 
- razdelijo se naloge za veselico in vinsko trgatev 

 
13.september sestanek 
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  Obravnavane teme in sklepi: 
- delitev zadolžitev na veselici 

 
20.september veselica z vinsko trgatvijo in srečelovom 
 
24.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi:  

- pregled rezultatov veselice 
- veselica se obnovi 4.oktobra, ker je ostalo še nekaj pijače 

 
1.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 4.oktobra se ponovi veselica in vinska trgatev 
 
8.november sestanek vseh članov 
 
15.november predvolilni sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- član OGZ Jože Turk je razložil pomen volitev, ki bodo 22.novembra 
- pohvaljeni so bili tudi člani za izgradnjo vodovodnega bazena v 

Čemšeniku, ki je edinstven primer v okraju 
- pobrana naročnina za 15 gasilskih koledarjev 
- v Biltenu je razglas za podčastniško gasilsko šolo v Medvodah 
- na šolanje se je javil Peter Strnišnik iz Razbora, društvo pristane pod 

pogojem, da stroškov ne bo samo trpelo 
 
13.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled dohodkov in izdatkov veselice 
- kupi se gasilski voz (kočija pri rudniku v Zagorju) 
- 10% dohodkov od veselice se da v člansko blagajno 
- društvo prispeva 3000 din za vodovod 

 
14.december Član OGZ Trbovlje Polde Burkelc pregleda blagajniške knjige. 
 
 
 
 

1954  
 
 
31.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- občni zbor bo 21.februarja 
- spomladi se planira prepleskanje stolpa in popravilo pločnika okrog 

gasilskega doma 
- Alojz Kreča predlaga, da bi se v tem letu nabavila gasilska zastava 
- odločitev o začetku tečaja za gasilce – mladince se sprejme na 

sestanku 7.februarja 
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- kdor ne prihaja pravočasno na vaje in zamudi ½ ure plača 50 din, za 
neopravičen izostanek pa 100 din 

- za Bilten se pošlje prostovoljni prispevek 200 din 
- Lojze Zupan naj se vseli v stanovanje do 1.marca, sicer odbor zahteva, 

da se odda drugi stranki 
- postavi se kandidatna lista za volitve na občnem zboru 

 
7.februar sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- gasilski tečaj za mladince se prične 11.februarja  med 17. in 20.uro v 
četrtkih in v nedeljo dopoldan 

 
14.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- ponovno se pregleda rudniška kočija in določi dokončna cena 
- občini se pošlje proračun za razna popravila pri gasilskem domu: 

1. popravilo pločnika, ki rabi 250 kg cementa in 1 ½ m3 
gramoza 

2. pleskanje stolpa, za kar se rabi 25 kg krbola  
3. pleskanje oken in vrat,  kjer se rabi 20 kg barve 

 
21.februar letna skupščina ob 14.uri 

V Čemšeniku smo zgradili vodni bazen v izmeri cca 50 m3. Zahvala gre 
instalaterju Jožetu Turku za strokovno delo in nasvete pri gradnji. Okrajni 
LO Trbovlje je dobavil po znižani ceni 13.000 kg cementa in s tem 
omogočil gradnjo.  
Tajništvo za notranje zadeve OLO je nakazal dotacijo RGZ v znesku 
60.000 din, s čemer je društvo nabavilo potrebno gasilsko orodje.  
 
Pričel se je gasilski tečaj za ne izprašane gasilce, ki ga vodi Alojz Kreča.  
 
Nabavilo se je 65 m tlačnih cevi, 3 berglovke in sanitetna torbica. V letu 
1954 mora biti vsaj 12 vaj. Gasilsko društvo naj nabavi prapor. 
Poročilo sta podala tudi predsednik in blagajnik odbora za gradnjo 
vodovoda.  
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Ivan Smrkolj,  
- namestnik poveljnika Franc Trebušak,  
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Tone Kušar,  
- namestnik blagajnika Ivan Benko,  
- orodjar Leopold Rozina,  
- namestnik Franc Novak,  
- adjutant Vinko Macerl,  
- vodja mladine Lojze Kreča.  

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Ludvik Grahek,  
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- Franc Grobljar,  
- Ivan Klopčič,  
- Damjan Drobež,  
- Slavko Herle.  

 
Namestniki nadzornega odbora: 

- Jože Jelševar, 
- Lojze Zupan, 
- Peter Zupan.  
 

Delegati za okrajno skupščino: 
- Lojze Robavs,  
- Ludvik Grahek,  
- Polde Rozina,  
- Jože Kolenc.  

 
Delegat za republiško skupščino: 
  - Lojze Robavs.  

 
28.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- rudnik zahteva za kočijo 48.600 din ali 12 m3 borovega lesa, odbor je 
sklenil, da se da 8 m3 jamskega lesa v Čemšeniku dostavljenega k cesti 

- ponovno se opozori Lojzeta Zupana, naj se do 15.5. vseli v stanovanje, 
sicer se odda drugi stranki 

- za stanovanje je prosil Ivan Smrkolj  
 
21.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 1. in 2. maja bo veselica 
- določitev veseličnega odbora 
- nakup goveda 300 kg in 1000 l vina 
- tiskani plakati 
- naslednja seja 2.aprila 

 
28.marec Lojze Robavs, Polde Rozina in Ludvik Grahek se udeležijo občnega zbora 

OGZ. 
 
2.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava ne veselico: pijača se nabavi pri Grčarju, na Jaketovem vrtu 
se pripravi 15 miz in plesni oder 16 m2 

- pobira se vstopnina 
- srečelov s 300 dobitki, glavni dobitek je blago za moško obleko 

 
11.april predveselični sestanek vseh gasilcev in vaščanov Čemšenika 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na veselico in delitev nalog 
19.april seja veseličnega, nadzornega in upravnega odbora 
  Obravnavane teme in sklepi: 
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- veselica se bo vršila na vrtu Gašperja Benko, ker je odstopil vrt 
brezplačno 

- Program veselice:  
1. 1. in 2.maja otvoritev vodovodnega rezervoarja v 

Čemšeniku pod pokroviteljstvom predsednika 
gospodarskega sveta OLO Trbovlje Viktorja Burkelca  

2. 1.maja izlet v Čemšenik in na Čemšeniško planino ter ogled 
vodovodnega rezervoarja, 

3. 2.maja ob 10.uri sprejem gostov, ob 10.30 pozdrav gostov 
in otvoritev rezervoarja,  ob 11.uri gasilska vaja, po vaji 
mimohod, ob 12.uri kosilo, ob 14.uri pričetek ljudskega 
rajanja z bogatim srečelovom  

- po naročilu sektorskega poveljnika Jožeta Zdovc iz Zagorja se mora 
določiti plan gasilskih vaj 

 
23.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- društvu Kotredež se iz gasilske blagajne odobri plačilo zlatega 
žebljička v znesku 1.500 din, kot prispevek za nabavo novega prapora 

- na veselici se razpelje po vrtu Gašperja Benko električna razsvetljava 
- za godbo poskrbi Lojze Robavs  
- za delavce se bo kuhalo pri Pikelnu, za pokrovitelja in ostale 

obiskovalce pa pri Gašperju Benko  
- kupi se ena svinja 

 
1.maj  izlet na Čemšeniško planino in ogled rezervoarja 
 
2.maj  ob 10.uri sprejem gostov na križišču Zaloga Ržiše 

Viktor Burkeljc je govoril o pomenu 1.maja prazniku delovnih zmag, 
navzoče pa je pozdravil tudi zastopnik OGZ Viki Drnovšek. 
Sledil je ogled vodovoda in gasilske vaje, ob 12.uri kosilo, ob 14.uri 
pričetek ljudskega rajanja z bogatim srečelovom. 

 
7.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled dohodkov in stroškov veselice 
 
16.maj  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- prebere se vabilo na gasilski praznik, ki bo 30.maja, in okrožnica o 
nezgodnem zavarovanju 

- zlati žebljiček se prispeva društvoma Vrhovo in Izlake  
- želja članov je, da se v juniju naredi izlet na Čemšeniško planino 

 
30.maj  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- en zavoj cevi z ročnikom se preda v vas Razbor, ki bodo spravljene pri 
Jelševarju 

- naroči se prapor, zlati žebljiček stane 1.500 din, srebrni pa 750 din  
- vsak član mora priskrbeti dva žebljička  
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13.junij kratek sestanek vseh članov, kjer se določi cena žebljičkov za gasilski 
prapor: zlati 1000 din, srebrni 500 din 

 
4.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- OLO je podporo v višini 50.000 din, občina Čemšenik pa 14.500 din. S 
tem denarjem se je nabavilo 60 m cevi, 7 parov spojk, 3 čelade 

- proslava prapora naj bi bila 5.septembra. Zaradi proslave na 
Ostrožnem se razvitje odloži na 19.september 

- za stanovanje sta dva interesenta: Lojze Zupan in Franc Kreča. Če se 
do 1.septembra Lojze Zupan ne vseli, se naseli Franc Kreča.  

 
11.julij  izpiti članov mladincev gasilskega društva  

Izpit je opravilo 20 gasilcev ( 1 z odličnim, 10 prav dobro, 6 dobro in 3 
zadostno). 

 
9.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- ker je bila proslava na Ostrožnem prestavljena na 19.september, se 
razvitje prapora prestavi nazaj na 5.september 

- za pokrovitelja je predlagan Lojze Lukač - predsednik MLO Zagorje 
- za kume so predlagani: Viktor Kovač - sekretar OKZK Trbovlje, Ivan 

Remškar - predsednik LO Čemšenik in Amalija Brvar, Blažičeva iz 
Brezja 

- pred gasilskim domom se obnovi pločnik 
- za godbo se vpraša »Vesele berače« iz Hrastnika 
- predlog za izvolitev na naslednjem sestanku: zastavonoša – Polde 

Rozina, spremljevalca oziroma namestnika – Slavko Herle in Ivan 
Klopčič  

- člani, ki imajo paradne uniforme naj jih prinesejo pred odbor na ogled 
- v gasilski stolp in klet se napelje elektrika 

 
22.avgust sestanek vseh članov 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razvitje prapora se prestavi na 3.oktobra 
- na pogoriščih se postavijo straže zaradi tatov 
- imenovani stražarji: Brezje – Stane Pirnat, Dobrljevo – Rudi Izlakar, 

Čemšenik – Ivan Ocvirk, Razbor – Milan Guma, Jesenovo – Ivan 
Grobljar, Ržiše – Ludvik Grahek, Znojile – Ivan Kreže, Križe in 
Razlake – Franc Kreže  

- izvolitev zastavonoša – Polde Rozina, spremljevalca oziroma 
namestnika Slavko – Herle in Ivan Klopčič  

 
29.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- za veselico se kupita dva teleta in prašič 
- nabavi naj se 600 l vina 
- natakarji naj bodo sami gasilci 

 
5.september sestanek 
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  Obravnavane teme in sklepi: 
- izvoljen veselični odbor 

 
12.september  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 26.septembra se skliče vaja 
- zniža se cesta pred gasilskim domom  
- v Zaloko gredo gasilci iz Brezja čistit pogorišče 
- 22.septembra seja veseličnega odbora 

 
22.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- program ob razvitju prapora: 
1. ob 9h sprejem gostov Zaloka – Ržiše 
2. povorka do gasilskega doma 
3. polaganje venca padlim članom gasilcev, nato razvitje prapora 

in čitanje darovalcev žebljičkov 
- razdelitev del na dan proslave 
- za popravilo ceste pred gasilskim domom je društvo darovalo 5 

delovnih dni 
 
26.september sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- spremeni se program razvitja prapora zaradi kmetijske razstave na 
Izlakah in se začne s sprejemom gostov ob 1.uri popoldne 

 
3.oktober razvitje prapora 

Pokrovitelj proslave je bil ljudski poslanec in predsednik mestne občine 
Zagorje Lojze Lukač. Razvil je gasilski prapor, ga predal praporščaku in 
govoril o pomenu gasilstva in prapora. Kumovali so: Amalija Brvar – 
Brezje, Ivan Remškar – Brezje, Ivan Juvan – Dobrljevo. 

   Po končanem sporedu sej je pričela zabava z vinsko trgatvijo. 
  
29.oktober seja veseličnega odbora 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled dohodkov in izdatkov ob razvitju prapora 
- društvo razdeli podporo pri izgradnji rezervoarjev: 10.000 din za vas 

Brezje, 10.000 din za Jesenovo in 5.000 din za Razlake 
- dokupi se črni trak k novemu praporu 

 
19.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi:  

- društvo priredi Silvestrov večer, 128 l vina se nabavi v zadrugi v 
Bevškem, nabavi se en teliček in 30 kg moke za kruh 

- gasilska lekarna se da Rdečemu križu, kljub temu pa ostane last 
gasilskega društva 

- predlaga se, da se še pred občnim zborom opravi revizija gasilskih 
oblek in vsega inventarja 

 
29.december seja 
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  Obravnavane teme in sklepi: 
- za inventuro je določena komisija: Lojze Kreča, Ivan Klopčič, Lojze 

Robavs  
- revizija bo 16.januarja 1955 
- do 16.januarja je potrebno oddati denar za žebljičke 
- za silvestrovo se namesto teleta kupi 15 kg mesa 
- določijo se cene: vino po 13 din in golaž s kruhom 60 din 

 
 
 
 

1955 
 
 

23.januar sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- na sestanku se je vršila revizija obleke in ostalega inventarja 
13.februar občni zbor 

Poleg članov so se ga udeležila še  zastopnik OGZ Trbovlje Viki Drnovšek, 
Franc Lazar zastopnik občinskega LO in Rudolf Lavrin zastopnik SZDL. 
Na pobudo OGZ se je vršil gasilski tečaj za mladince pod vodstvo Lojzeta 
Kreča. Kljub stalni prošnji društva, pa zveza niti enkrat ni poslala na 
predavanje strokovnjaka.  
V tem letu je predvidena gradnja vodovodnih bazenov v vaseh Brezje – 
Dobrljevo in v vasi Jesenovo. Dela so že v teku.  
Viktor Drnovšek je pohvalil društvo, predlaga da pošlje PGD Čemšenik 
dva člana v podčastniško šolo v Medvode, PGD naj vrši več oglednih vaj 
po vaseh, v jeseni naj se vršijo požarni ogledi. V podčastniško šolo v 
Medvode je predlagan Slavko Herle. 
 
Nadomestne volitve: za poveljnika je bil izvoljen Alojz Kreča. 
 
V tem letu je potrebno prepleskati stolp in vrata. Ročna brizgalna je 
potrebna popravila, ki ga prevzame OGZ Trbovlje. Za potrebe društva se 
odkupi ročna brizgalna, ki je v lasti J.Turka. V mesecu maju ali juniju 
organizirati izlet za člane gasilce. 

 
16.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- nabavi se 1 dvojak,  3 čelade in 1 spojka C 
- nabavijo se diplome za izprašane gasilce 

 
27.marec Lojze Robavs, Polde Rozina in Jože Kolenc so se udeležili občnega zbora 

OGZ v Trbovljah. 
 
1.maj Društvo se s praporom udeleži prvomajske proslave v Zagorju. 
 
15.maj Jože Kolenc, Polde Rozina in Jože Jelševar se udeležijo ustanovnega 

občnega zbora občinske gasilske zveze v Zagorju. 
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15.maj Društvo se udeleži odkritja spominske plošče padlim gasilcem v 
Kotredežu. 

 
20.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- napeljava vodovoda v gasilski dom: vsak član naj naredi 8 udarniških 
ur in plača 300 din 

- eden od članov je poneveril denar za žebljičke v višini 13.500 din, 
zadeva se preda sodišču 

 
29.maj gasilski praznik 
 
29.maj  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- branje okrožnice za pripravo tekmovanja 
- predlog, da se v društvu ustanovi tudi ženska desetina 
- popoldan vaje v počastitev gasilskega praznika 
- rezervoarja v Razboru in Ržišah se morata popraviti, ker puščata vodo 
- vaje se vršijo v Razboru 12.6. 
 

29.junij sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- za gasilski prapor elektrarne Trbovlje se prispeva žebljiček 
- društvo se udeleži 200-letnice rudnika v Zagorju 

 
31.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- stanovanje se odda Francetu Kreča za mesečno najemnino 300 din, 
pod pogojem da drži red okrog gasilskega doma in pomaga orodjarju 

- za poveljnikovega namestnika se predlaga Franc Benko iz Čemšenika 
- v jeseni se organizira veselica z vinsko trgatvijo 

 
31.julij  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poveljnik predlaga ustanovitev nočne straže po vaseh zaradi žita v 
kozolcih : Franc Novak - Dobrljevo, Ivan Zupan - Brezje, Filip Benko 
- Čemšenik, Ciril Anzelmi – Razbor, Ivan Drolc – Jesenovo, Ivan 
Kreže – Znojile, Ludvik Grahek - Ržiše 

- članstvo naj se v čim večjem številu udeleži razvitja prapora v Motniku 
- neopravičen izostanek na sestanku ali vaji se kaznuje z izključitvijo iz 

članstva 
 
16.oktober Lojze Robavs in Polde Rozina se udeležita  prvega sestanka občinske 

gasilske zveze v domu sindikata na Izlakah.   
 
30.oktober sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- med gasilske člane se razprodajo srečke 
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27.november Člani društva se udeležijo zbora občinske gasilske zveze zaradi pregleda 
uniform. 

 
25.december revizija v društvu 
 
 
 
 

1956 
 
 
8.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na občni zbor ki bo 29.1. 
- predlaga se kandidatna lista 
- imenovana kandidatna komisija v sestavi: Peter Ludoviko, Ivan Benko, 

Franc Grobljar  
 
29.januar občni zbor 

Občnega zbora se je udeležil predstavnik OGZ Franc Božič. To je prvi 
občni zbor v okviru občinske gasilske zveze Zagorje, ki je že pokazala 
veliko zanimanje za podeželska gasilska društva, saj je gasilskemu društvu 
Čemšenik dodelila 60 m cevi in eno ročno brizgalno.  
 
V tem letu bodo v okolišu štiri otvoritve vodovodnih bazenov in sicer: v 
vasi Brezje – Dobrljevo, v Jesenovem in v Razlakah, ki se gradijo pod 
nadzorom in s pomočjo gasilskega društva. 
 
V preteklem letu sta bili organizirani dve predavanji: »Gasilska 
strategija« in »Spoznavanje gasilskega orodja in splošno izobraževanje 
gasilstva«. 
 
Letos je 25-letnica ustanovitve društva, zato naj se pripravi svečana 
proslava.  
Poročilo sta podala tudi tajnika gradbenih odborov v vasi Jesenovo in v 
vasi Brezje – Dobrljevo.  
1.maja se ob predaji vodovoda v vasi Brezje – Dobrljevo priredi gasilska 
veselica. 17.junija se priredi veselica ob praznovanju 25-letnice društva. 
 
Zastopnik občinskega ljudskega odbora Zagorje Ivan Remškar pripomni, 
da se ni izvršil sklep iz zadnjega občnega zbora o pleskanju gasilskega 
stolpa in popravilu doma. Vzrok je pomanjkanje materiala. 

 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Alojzij Robavs,  
- poveljnik Peter Ludoviko, 
- namestnik poveljnika Slavko Herle, 
- tajnik Jože Kolenc, 
- blagajnik Tone Kušar,  
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- namestnik blagajnika Ivan Benko,  
- orodjar Leopold Rozina,  
- namestnik Franc Novak,  
- adjutant Vinko Macerl.  

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franc Grobljar,  
- Franc Lazar,  
- Franc Brvar,  
- Ivan Zupan.  

 
Namestniki nadzornega odbora: 

- Peter Zupan,  
- Branko Drnovšek,  
- Lojze Lebar.  
 

Delegati za občinsko gasilsko zvezo: 
- Lojze Robavs,  
- Polde Rozina,  
- Peter Ludoviko.  

 
11.marec Lojze Robavs, Peter Ludoviko in Polde Rozina se udeležijo občnega zbora 

OGZ Zagorje. 
 
18.marec Lojze Robavs in Jože Kolenc se udeležita občnega zbora OGZ v Sevnici. 
 
22.april sestanek 

 Obravnavane teme in sklepi: 
- na prvomajsko proslavo v Zagorje bodo odšli: Polde Rozina, Franc 

Štempihar in Tone Ocvirk  
- otvoritev novega vodovodnega bazena v vasi Brezje – Dobrljevo z 

veselico bo 29.4. 
- srečelov prevzameta Ivan Benko in Slavko Herle  

 
29.april otvoritev vodnega bazena v vasi Brezje, prireditve so se udeležila tudi 

sosednja društva Zagorje, Kotredež, Loke, Izlake in Šentgotard Trojane 
 
1.maj 4 člani se s praporom udeležijo prvomajske proslave v Zagorju. 
 
6.maj  seja  

Obravnavane teme in sklepi: 
- proslava 25-letnice z veselico bo 17.junija 
- ob tej priliki ne bo srečelova 
- namesto vstopnine se prodajajo šopki 
- za pijačo se vpraša zadrugo Trbovlje 
- sprejem sosednjih društev pred zadružnim domom ob 13.uri 
- reklama za veselico se objavi po radiu 

 
12.maj  sestanek  

Obravnavane teme in sklepi:  
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- priprava na obletnico 
- 25-letnica se objavi po radiu 

 
3.junij  seja 

Obravnavane teme in sklepi:  
- priprava na obletnico 

 
14.junij seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- delitev dela za pripravo veselice in proslave 
 
17.junij 25-letnica obstoja Gasilskega društva Čemšenik 
  Spored: 

1. ob 13.uri sprejem gasilcev pred zadružnim domom in nato 
odhod do gasilskega doma 

2. polaganje vencev pred spominsko ploščo padlim gasilcem 
3. pozdrav z govori 

 
Obletnice so se udeležili: Ivan Remškar – zastopnik občine, Jože Turk – 
zastopnik OGZ, Viktor Drnovšek – predsednik GD Zagorje. S praporom 
sta se proslave udeležila GD Izlake in Kotredež. 
 

17.junij Po naročilu OGZ Zagorje sta Viktor Drnovšek in Lado Forte opravila 
tehnični pregled društva. 

 
24.junij seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poravnava stroškov in ugotavljanje dobička od veselice 
 
22.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava za festival v Mariboru, ki bo 4. in 5.avgusta 
 

29.julij  sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- uvede se nočna straža po vaseh, dokler je žito v kozolcih 
- razdeli se kopanje za cevi za napeljavo vodovoda v gasilski dom 

 
29.julij  društvo se je s praporom udeležilo odkritja spomenika padlim borcem v 

Orehovici 
 
29.julij  Društvo se je udeležilo 75-letnice obstoja gasilskega društva rudnik 

Trbovlje. 
   
5.avgust Polde Rozina, Tone Ocvirk, Ivan Ocvirk, Franc Štempihar, Rudi Izlakar in 

Jože Jelševar so se udeležili gasilskega festivala v Mariboru. 
 
??.avgust Društvo se je udeležilo razvitja prapora gasilskega društva Trojane ob 

njegovi 45-letnici. 
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26.avgust sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- napeljava vodovoda: vsak član naj skoplje 1m jarka 
- razdelile so se gasilske legitimacije 

 
14.oktober sestanek 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- v gasilski dom se napelje vodovod, v orodjarni pa naredi bazen za 
izpiranje cevi 

 
 
 
 

1957 
 

 

3.februar občni zbor 
 

    Izrezek iz časopisa 
 

5.maj  ocenjevanje in pregled društva 
 

16.junij prevzem gasilskega avtomobila in prikolice za motorno brizgalno v 
Trojanah  

 

14.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- postavitev vaških straž za čas, ko je žito v kozolcih 
 

21.julij  30-letnica in razvitje prapora PGD Čeče 
 

11.avgust dolenjski gasilski festival v Novem mestu, kamor sta bila poslana tudi dva 
člana iz Čemšenika 

 

22.december Trije člani se udeležijo zbora gasilcev v Kotredežu, ki sta ga vodila 
predsednik OGZ Franc Klun in poveljnik Kolman. 
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1958 
 

 

26.januar občni zbor 
Na občnem zboru je OGZ zastopal Franc Božič, SZDL in ZK pa Alojz 
Kreča. Z minuto molka so prisotni počastili spomin padlih borcev 
gasilcev.  
 
Društvo v preteklem letu ni bilo posebej uspešno. Priredilo ni nobene 
veselice.  Nekaj članov društva se je udeležilo festivala v Novem mestu. 
Zaradi pomanjkanja denarja še ni zgrajen vodovod v Jesenovem in 
Razlakah. Poveljnik je poročal, da je poleti društvo organiziralo nočne 
straže za čas sušenja žita po kozolcih. K sreči ni bilo nobenega požara.  
 
Predstavnik gasilske zveze je pohvalil društvo in je bodril člane, da je le z 
vztrajnim delom mogoče dosegati lepe uspehe. Treba je dvigniti tudi 
kulturno dejavnost v društvu, tako da bi postavili na oder kakšno igro. 
Člane je opozoril, da se posvetijo branju gasilske literature. Premalo 
pozornosti članstvo namenja mladim. Ob zaključku nagovora je poudaril, 
da je OGZ ocenila delovanje gasilskega društva v Čemšeniku z oceno prav 
dobro, posebej pa je pohvalil administrativno poslovanje društva, ki je eno 
izmed najboljših v okviru gasilske zveze v občini.  
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Lojze Robavs, 
- tajnik Jože Kolenc, 
- poveljnik Alojz Kreča,  
- namestnik poveljnika Slavko Herle, 
- blagajnik Tone Kušar, 
- namestnik Ivan Benko, 
- orodjar Franc Kreča, 
- adjutant Vinko Macerl. 

 
Nadzorni odbor so sestavljali: 

- predsednik Ivan Klopčič, 
- člani Jože Jelševar, 

Franc Grobljar, 
Franc Brvar. 

   
Delegati za občinsko gasilsko zvezo so bili: 

- Jože Jelševar, 
- Polde Rozina, 
- Alojz Kreča, 
- Ivan Klopčič. 

 
Za tečaj v Medvodah se je prijavil Franc Kuder. Alojz Kreča je seznanil 
prisotne, da se bo začel tečaj za mlajše gasilce in prosil zastopnika OGZ, 
da naj priskrbijo predavatelje, kar mu je tudi obljubil. 
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marec  Franc Kuder obiskuje tečaj za poveljnika v Medvodah 
 
26.oktober gasilska veselica z vinsko trgatvijo 
 
 
 
 

1959 
 
 
18.januar občni zbor 

Društvo nima svojih pravil, zato posluje po pravilih gasilske organizacije 
LRS. 

  Za tajnico je izvoljena Kati Rozina. 
Predsednik Alojz Robavs, tajnica Kati Rozina in blagajnik Tone Kušar so 
upravičeni za podpisovanje vseh dokumentov v zvezi s poslovanjem z 
banko. Podpisujeta vedno dva, kolektivno. 

 
21.marec v gasilskem domu na Lokah seja štaba brigade 
 
27.september pregled gospodarskih poslopij 
 
28.september ureditev doma in izložbe z gasilskim orodjem v KZ Čemšenik 
 
3.oktober kres na Čemšeniški planini 
 
4.oktober preizkus hidrantov v vasi Brezje 
 
 
 
 

1960 
 
 
31.januar občni zbor 

Poleg članov so se občnega zbora udeležili se predstavnika OGZ tov. 
Viktor Drnovšek in tov.Raspotnik, predstavnik občinskega LO tov. Franc 
Češek, ZK in SZDL Čemšenik pa zastopa Alojz Kreča. V preteklem letu 
društvo ni pripravilo nobene prireditve.Vodovod v Jesenovem je skoraj 
dograjen, zato je društvo, tako kot drugim vasem, dodelilo 45 m cevi. Tudi 
v Razlakah in Gamberku pridno gradijo. V času sušenja žita so bile 
postavljene vaške straže.  
 
Nadzorni odbor je v svojem poročilu izrazil mnenje, da je upravni odbor 
sprejemal v preteklem letu dobre sklepa, ki pa se niso vedno realizirali. Na 
koncu je dodal, da ni našel bistvenih nepravilnosti v delovanju upravnega 
odbora in predlagal, da se staremu odboru da razrešnico. 
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Izvoljen je bil naslednji upravni odbor: 
- predsednik Alojz Robavs, 
- podpredsednik Polde Rozina, 
- poveljnik Franc Kuder, 
- namestnik poveljnika Branko Drnovšek, 
- tajnik Kati Rozina, 
- blagajnik Tone Kušar, 
- gospodar Franc Kreča, 
- adjutant Vinko Macerl, 
- mladinski referent Ivan Drolc. 

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franc Grobljar, 
- člana Franc Zupan, 
-    Jože Jelševar. 

 
Delegati za občinsko konferenco: 

- Alojz Robavs, 
- Jože Jelševar, 
- Branko Drnovšek, 
- Franc Kreča, 
- Franc Kuder, 
- Kati Rozina. 

  
Plan dela bo izdelan na prvi seji novega upravnega odbora. Tov. Češek je 
predlagal, da bi se organiziral družabni večer in izlet za člane. Koristno bi 
bilo, če bi si člani ogledali kakšno poklicno gasilsko četo. 

 
7.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predaja poslov novemu poveljniku  
- plan nabave materiala 
- ročno prevozno brizgalno je potrebno pregledati zaradi popravil in 

preureditve 
- v tem letu se organizira veselica, istočasno bi bilo koristno 

organizirati tudi igro, da bi bil boljši obisk 
- takoj se začne pobirati podporna članarina 
- v gasilski dom naj se napelje voda  
- v orodjarni naj se namesti omara za delovne obleke  
- naredijo se vrata v stolp 
- ustanovi se pionirska desetin v starosti od 12 do 14 let 

 

19.februar požar pri Cirilu Anzelmi iz Razbora 
 

27.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predsednik predlaga da se v gasilskem domu zgradi klet 
- odbor sklene, da se najprej loti plana, ki so ga sprejeli na prejšnji seji, 

če pa boso možnosti, lahko potem naredijo še klet 
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- v pionirsko desetino se je vključilo premalo fantov, zato se lahko 
vključijo tudi dekleta 

 
9.april  letni občni zbor OGZ Zagorje 

Na tem zboru prejmejo gasilska odlikovanja: Alojz Robavs, Leopold 
Rozina, Vinko Macerl. 

 
17.julij  razvitje prapora PGD Senožeti 
  
21.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- v jeseni se pripravi gasilska veselica 
 

18.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izpraznitev sobe v gasilskem domu, ki jo zaseda šola 
 

16.oktober gasilska veselica 
 
27.november posvet vseh članov upravnih odborov GD in OGZ v stekleni dvorani 

delavskega doma 
 
 
 
 

1961 
 

 

5.februar občni zbor 
Na občnem zboru so bili prisotni tudi zastopnik OGZ Alojz Grabnar in 
člana PGD Kotredež tov.Franc Klančišar in tov.Goneli. Predsednik je 
poročal o delu društva v preteklem letu. V oktobru so organizirali 
veselico, ki je precej dobro uspela.  
 
Poveljnik je poročal, da je bila udeležba na vajah v preteklem letu slaba. 
V Razboru je bil požar, kjer je pogorelo gospodarsko poslopje. Tudi nočne 
straže po vaseh v času sušenja žita so bile slabo organizirane. Bolj 
spodbudno pa je bilo poročilo o delu pionirjev. Predstavnik OGZ je 
pozdravil navzoče in pohvalil društvo, ker ima po vseh vaseh izgrajene 
hidrante. Posebej je pohvalil predsednika, ki po tridesetih letih zapušča 
svojo funkcijo.    

 
 Izvoljen je bil naslednji upravni odbor: 

- predsednik Rozina Leopold, 
- podpredsednik Franc Benko, 
- tajnik Igo Brodar, 
- blagajnik Jože Jelševar, 
- poveljnik Joahim Grobljar, 
- namestnik poveljnika Franc Štrajhar, 
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- orodjar Franc Kreča, 
- mladinski referent Ivan Drolc. 

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franc Grobljar, 
- člana Vinko Macerl, 

Peter Zupan. 
 
  Delegati za občni zbor zveze: 

- Joahim Grobljar, 
- Franc Benko, 
- Jože Jelševar, 
- Lojze Robavs, 
- Polde Rozina. 

 
Drolc Ivan predlaga, da se Alojza Robavs predlaga za častnega člana 
oziroma predsednika. 
 
Plan dela za to leto je vseboval tako vzdrževanje doma, kot tudi 
izobraževanje članov. 

 

26.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- primopredaja poslov med starim in novim upravnim odborom 

- začnejo se zbirati prispevke za dodatne žebljičke na drogu društvenega 
prapora, saj so nekateri člani izrazili to željo 

- predlog gasilskih odlikovanj 
- organizira se tečaj za izprašane gasilce 

 

13.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pregled orodja in popis potreb za nabavo opreme 
- aktivnosti v varnostnem tednu od 14. do 21.maja 
- če bomo dobili pomoč, bi kupili tudi motorno brizgalno 
- PGD Trojane se nakaže prispevek za zlati žebljiček 
- 18.junija bo veselica 

 
23.april plenum Občinske gasilske zveze Zagorje 
 

18.junij Društvo proslavlja 30-letnico delovanja. 
 
2.julij  proslava in razvitje prapora Gasilskega društva Trojane 
 
6.avgust prevzem motorne črpalke PGD Loke 
 
20.avgust 40-letnica PGD Izlake 
 
10.september ocenjevanje in pregled društva  
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20.december Upravni odbor Kmetijske zadruge Zagorje društvu odobri posojilo 
100.000 din za nabavo motorne brizgalne. 

 
 
 
 

1962 
 
 
4.februar  občni zbor 
 
 
 
 

1964 
 
 
  napeljava vodovoda v gasilski dom 
 
 
 
 

1965 

   Del nagovora predsednika Alojza Robavsa na občnem zboru 
   

 
 
 

1967 
 
 
29.oktober prevzem prvega gasilskega avtomobila (džip) 
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Botri pri prevzemu prvega gasilskega avtomobila 

 
 
 
 

1972 

 
 
15.oktober veselica 
 
 
 
 

1973 
 
 
15.junij kontrola finančno materialnega poslovanja GD Čemšenik za leto 1971/72  
 
28.oktober gasilska veselica s srečelovom 
 



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 61/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

   
                       Ob prevzemu novih uniform 

 
16.december društvo sklene kupoprodajno pogodbo in proda prvi gasilski avto 
 
 
 
 

1974 
 

 

5.marec občni zbor 
Občnega zbora sta se udeležila Viktor Drnovšek in Pavle Turenšek. 
Društvo je s svojimi sredstvi in sredstvi članov pridobilo 20 paradnih 
oblek. Opravljeno je bilo popravilo dimnika. Društvo je prodalo star avto, 
nadaljnja skrb pa je nakup novega. V minulem letu so bili trije požari. En 
sobni je bil uspešno zatrt, za dva, ki jih je povzročila strela, pa je bila 
izpostavljena samo zaščita ostalih poslopij. Veliko diskusije je bilo okrog 
nabave novega avtomobila.  
 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Zupan Franc st., 
- podpredsednik Franc Lazar, 
- tajnik Franc Strmljan – Joahim Grobljar, 
- blagajnik Ivan Drolc, 
- poveljnik Franc Kuder, 
- podpoveljnik Franc Štrajhar, 
- orodjar Franc Lavrin, 
- mladinski referent Franc Bokal, 
- sanitet Miro Bokal, 
- član Jože Grobljar. 

 
V nadzorni odbor so izvoljeni: 

- predsednik Franc Klopčič, 
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- člani  Jože Jelševar, 
-    Franc Lebar,  
-    Franc Zupan,  
-    Valentin Strnišnik. 

 
Praporaša: 

- Zupan Franc (Jesenovo 6), 
- Jože Strnišnik. 
 

Šofer : 
- Jože Grobljar. 
 

Delegati za občinsko konferenco: 
- Franc Kuder, 
- Franc Zupan, 
- Joahim Grobljar, 
- Jože Grobljar. 

 
Občni zbor je določil, da je Alojz Robavs dosmrtni častni predsednik 
Gasilskega društva Čemšenik. 
 
V planu za to leto sta prioritetni nalogi nabava avtomobila in delo z 
mladino. 

 
7.julij  40-letnica GD Senožeti 
 
7.julij  Društvo pošlje v IMV Novo mesto povpraševanje za gasilski avto. 
 
4.avgust otvoritev novega gasilskega doma v Kotredežu 
 
25.avgust prevzem novega gasilskega avtomobila v Kandršah 
 
19.oktober ocenjevanje gasilskega društva 
 
 
 
 

1975 

 

 

6.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- program dela za požarno varstveni teden  
 

  požar v prosvetnem domu 
 

27.april posvetovanje poveljnikov in gasilskih častnikov na Lokah 
 
18.maj  prevzem novega gasilskega avtomobila IMV 
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                   Predsednik prevzema ključe novega avtomobila 
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     Botri novega avtomobila 
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    Predsednik predaja ključe šoferju 
 

   
    Mladi člani pred avtomobilom 
 
25.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 
  - program dela za požarnovarnostni  teden 
 

28.maj  ekskurzija na sejem opreme in sredstev civilne zaščite v Kranj 
 
15.junij 40-letnica GD Tirna 
 
14.julij  posvetovanje predsednikov, tajnikov in poveljnikov v sejni sobi občine 

Zagorje 
 
7.september posvetovanje poveljnikov, namestnikov in častnikov na Lokah 
 
26.september zbor gasilcev na Izlakah 
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3.oktober velika sektorska vaja 
   

  
   Zaključek skupne  vaje ob tednu požarne varnosti  

 
24.december občni zbor  

Občnega zbora se je udeležil Franc Božič. Leto je bilo uspešno. S pomočjo 
skupnosti in našega prebivalstva smo nabavili nov avto. V tem letu je bil le 
en začetni požar, ki je bil hitro zadušen. 

 
  V upravni odbor so bili na tajnih volitvah izvoljeni: 

- predsednik Franc Zupan, 
- podpredsednik Franc Lazar, 
- tajnik Joahim Grobljar, 
- blagajnik Ivan Drolc,  
- poveljnik Franc Štrajhar, 
- namestnik poveljnika Franc Kuder, 
- mladinski referent Franc Bokal, 
- člani Jože Strnišnik, Franc Lebar, Miro Bokal, Jože 

Grobljar, Viki Benko, Jani Kajbič. 
 

Nadzorni odbor: 
- Jože Jelševar, 
- Franc Klopčič, 
- Franc Lebar st. 

 
Franc Božič je govoril o pomenu novega statuta, ga razložil po točkah in 
dal na glasovanje, strinjanje so člani potrdili z dvigom rok.  V naslednjem 
letu je potrebno pripraviti praznovanje 45-letnice, organizirati tečaj za 
gasilce in dopolniti njihovo opremo, če bo možno tudi z motorko TOMOS. 
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1976 
 

 

11.april tečaj za izprašane gasilce v Čemšeniku 
 

 
  
 Tečaj se deli na tri dele: Teorija in praktično o gasilstvu, Prva pomoč, 

Civilna zaščita. 
 

  požar v Brezju pri Brvarju 
 
18.julij  prevzem gasilske črpalke na Lokah 
 
18.julij  65-letnica GD Trojane 
 

17.oktober  praznovanje 45-letnice in prevzem dveh motork TOMOS 
 
3.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelitev koledarjev 
- program dela za leto 1977 

 

 

 

 

1977 
 

 

30.januar letna konferenca 
Letne konference se je udeležil tov.Železnik predstavnik OGZ. Damjan 
Drobež je v razpravi odprl problematiko pomanjkljivega čiščenja dimnih 
naprav. Obstaja več primerov samovžiga saj v dimnikih. Posreduje se 
želja, da se dimniki čistijo vsaj dvakrat letno.  
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Zaradi del, ki so še nedokončana, je bilo sklenjeno, da se staremu odboru 
podaljša mandat za eno leto.  

 
6.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- seje se je udeležil tajnik OGZ Franc Božič 
- vabljen je bil tudi Damjan Drobež, ki je bil lastnik zemlje na kateri 

stoji gasilski dom 
- narediti je potrebno odmero zemljišča, narediti prepis  in vrisati 

gasilski dom 
- dogovorilo se je vse potrebno za odmero zemljišča  
- prišel bo tov.Drnovšek in pripravil kupoprodajno pogodbo 
- postavljene so nove cene dnevnic ter ostalih potovanj: (dnevnica – 

službeno 50 din, pogrebi in veselice 30 din, šofer dobi za vsako vožnjo 
30 din + 20 din=50din 

- popravilo sirene 
 

6.marec sestanek poveljnikov GD v gasilskem domu na Lokah 
 
13.marec demontaža pokvarjene sirene z gasilskega stolpa 
 

20.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sirena je pokvarjena, vse za  popravilo se naroči pri Škrabar Gusteljnu 
- popraviti se mora v 10 dneh 
- sirena se ne bo več montirala na stolp, temveč na streho, kar bo v 

bodoče omogočalo lažje popravilo 
- stolp se podre 
- takoj se kupi nova baterija za avto 

 
22.marec otvoritev gasilskega doma v Kolovratu 
 
27.marec Porušili so gasilski stolp. 
 
28.marec Sirena je montirana na streho. 
 
31.marec Sirena je priključena na elektriko in je spet uporabna. 
 
8.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- stroški montaže sirene so bili 1000 din 
- razgovor z Damjanom Drobežem o postavitvi mejnikov 
- poročilo iz občinske konference v Kanderšah 
- na občinsko zvezo je potrebno poslati prošnjo za nabavo cevi 

 
29.maj  občinsko gasilsko tekmovanje na nogometnem igrišču v Zagorju 
 
15.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 
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- priprava na veselico oziroma krajevni praznik, ki bo 4.septembra na 
Vrheh 

 
25.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi:  

- obračun proslave krajevnega praznika na Vrheh 
 
23.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- program tedna požarne varnosti: razširjena seja namenjena 
preventivi, pregled motorke, avtomobila in orodja, izobešanje 
propagandnega materiala, pregled cevi in ostalih naprav po vaseh, 
29.10. vaja 

- slaba udeležba na sestankih in vajah, treba bo nekaj storiti glede 
discipline 

 
 
 
 

1978   
 
 
15.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- branje pisma o občnem zboru, ki je prispelo iz OGZ 
- oblikovanje predloga kandidatne liste za upravni in nadzorni odbor 
- plan dela za leto 1978-79: popravilo doma 
- predan še ni bil ves denar od koledarjev, zato blagajnik ne more 

zaključiti knjig 
- šoferju se da nagrada za celoletno delo in sicer 1.000 din 

 
22.januar občni zbor preklican zaradi nesklepčnosti 
 
29.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- ponovna obravnava občnega zbora 
- priprava nove kandidatne liste 
- članarina za leto 1978 je 30 din 
- občni zbor bo 5.2. 

 
5.februar občni zbor 

Upravni odbor: 
- predsednik Franc Zupan,  
- podpredsednik Jože Strnišnik, 
- poveljnik Franc Bokal, 
- podpoveljnika Franc Zupan (Jesenovo 2), 
- tajnik Jože Kolenc (1 leto mu pomaga Ivan Drolc), 
- blagajnik Ivan Sopotnik. 
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   Nadzorni odbor: 
- predsednik Jože Jelševar, 
- Franc Klopčič, 
- Franc Lebar. 

 
11.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predaja funkcij med starim in novim odborom 
- potne naloge podpisuje blagajnik 
- cena prevoženega kilometra je 5 Ndin 
- Franc Zupan naj uredi darilno pogodbo in prepis zemljišča 
- mladincem se kupi en športni rekvizit (npr. pink-ponk) in ena žoga 

 
19.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izvolitev šoferjev: 
- šofer I. Marjan Klopčič,  
- šofer II. Jože Grobljar, 
- šofer III. Jože Remškar, 
- šofer IV. Ivan Sopotnik 

- potne naloge podpisuje Ivan Sopotnik 
- kupi se pločevina in se namesti pod peč 
- prepis naredita Drnovšek in Šerona 
- naročita se knjigi: Zakoni, pravila in pravilniki, Gasilske in gasilsko 

športne tekmovalne discipline 
 
10.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- prisotni tudi člani civilne zaščite 
- društvo dobi en aparat S7 in enega S9, eno torbico za prvo pomoč, ena 

nosila in 150 m cevi 
- članstvo v civilni zaščiti naj bi bilo usklajeno s krajevno skupnostjo in 

gasilskim društvom 
- v odbor naj se razporedi čimveč žensk 
- gasilska društva se opremijo v skladu s programom Občinske gasilske 

zveze Zagorje 
- društvo mora naredi plan potreb po ceveh za posamezno vas 

 
9.april  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- Damjan Drobež odproda društvu dodatnih 16 m2 zemljišča, kjer stojijo 
lipe pred gasilskim domom za 500 Ndin 

- pristane, da se na njegovem zemljišču na drugi strani doma zgradi 
greznica 

- to zemljišče podari brezplačno pod pogojem, da se greznica prekrije z 
zemljo in poseje s travo 

 
7.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na veselico, ki jo priredi gasilsko društvo 21.maja 
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- veselica bo pri lovski koči 
- pripravi se tudi srečelov 

 
21.maj  veselica s srečelovom 
 
25.junij seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- obračun veselice 
- kozarci in skodelice, ki so se razbili na veselici se vrnejo iz gasilskega 

doma 
 
16.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predlog članov za občinsko odlikovanje: 
Franc Bokal, 
Franc Lavrin, 
Ivan Drolc 

- organizira se posek smreke, ki jo podarja Medvešek (Bedenik) 
 
1.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izvede se tekmovanje 15.10. ob 9.30 uri 
- obračun dobička šanka na Žagi ob otvoritvi ceste 
- denar se hrani na hranilni knjižici KZ Zagorje 

 
 
 
 

1979 
 
 
7.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- člani upravnega in nadzornega odbora se ne strinjajo z vodenjem 
matične knjige in razdeljevanjem članov 

 
28.januar seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprave na letno konferenco 
- članarina za leto 1979 30 Ndin 
- delegati za občinsko gasilsko zvezo: Zupan, Strnišnik, Jelševar, 

Klopčič, Bokal 
- delegat za SIS: Klopčič 
- delegat za gasilsko zvezo: Bokal 

 
4.februar letna konferenca 
 
10.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 
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- plan dela za leto 1979 je bil sprejet na letni konferenci 
- adaptacija doma: utrditev temeljev, obnova strehe, električne 

napeljave in sanitarij, prizidek na vzhodni strani 
- k delu se pristopi z vsemi potrebnimi dovoljenji in načrti 
- potrebe po opremi: 

- popravilo motorke, 
- paradne obleke za člane in pionirje 
- ročniki in tlačne cevi po vaseh 

- na OGZ, SIS oddelek za notranje zadeve in štab CZ občine Zagorje je 
bil  že 15.2.78 dostavljen dopis o potrebi opreme: 

- Čemšenik  300 m tlačnih cevi 
- Dobrljevo  ročnik, 150 m tlačnih cevi 
- Brezje ročnik, 200 m tlačnih cevi 
- Ržiše ročnik, 150 m tlačnih cevi 
- Razbor    30 m tlačnih cevi 
- Jesenovo dvojak, 150 m tlačnih cevi 
- Jesenovo Žaga  90 m tlačnih cevi 
- Znojile ročnik, 250 m tlačnih cevi 

- potreba po boljši usposobljenosti članstva in pridobitev mladine 
 
25.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- računi za kurjavo in elektriko se pošljejo na SIS Zagorje 
- zveza pošilja pionirske uniforme 
- na zvezo je treba poslati imena dveh članov za podčastniški tečaj 
- določiti je treba gradbeni odbor in seznam dostaviti na občinsko 

gasilsko zvezo 
 
2.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izvolitev gradbenega odbora za adaptacijo doma: 
- predsednik Anton Skok, 
- podpredsednik Jože Polc, 
- tajnik Milan Zupan, 
- člani: Franc Lazar, Franc Bokal, Ivan Drolc, Franc 

Zupan 
- predlog za odlikovanje: Jože Jelševar, Ciril Anzelmi, Franc Klopčič, 

Peter Ludoviko, Alojz Lebar 
- za podčastniški tečaj so se prijavili: Dušan Strmljan, Benko Alojz, 

Franc Bokal 
- ustanovi se pionirska desetina, ki jo začasno vodi Ivan Drolc 
- tov. Zupanu se samo za prevoz mleka v primeru odpovedi njegovega 

kombija odobri gasilski kombi, ki ga lahko vozi samo šofer društva, 
dnevni zaslužek se nameni društvu, kombi mora takoj po opravljeni 
vožnji nazaj v garažo 

 
20.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- kljub temu, da je obisk na vajah zelo slab, se društvo 8.7. udeleži 
ocenjevanja društev v Zagorju  
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- mladinsko desetino začasno poučuje Ivan Drolc 
 
17.avgust seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sprejem programa gradnje v domu, ki so ga pripravili člani 
gradbenega odbora in službe SIS 

- postavi se nova cena kilometrini, ki naj bo usklajena s ceno v podjetjih 
- pri enoti CZ je bil predlagan za šoferja Jože Grobljar 

 
16.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- akcijo NNNP (nič nas ne sme presenetiti) prevzame gasilska desetina s 
svojim načelnikom 

- desetina se zbere ob alarmu sirene 
- društvo pripravi ob zaključku akcije NNNP in krajevnem prazniku 

družabni večer 
 
2.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- nabavi se material za opremo sobe 
- obračun dobička družabnega večera 
- 18.11. vdor vode v kletne prostore osnovne šole Čemšenik 
- Jožetu Golčniku se odobrijo 3 cevi in 1 ročnik 

 
 
 
 

1980   
 
   
13.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na občni zbor 
- priprava predloga kandidacijske liste 
- Franc Zupan predlagan za dosmrtnega častnega predsednika  

 
20.januar občni zbor 

V upravni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Franc Klopčič,  
- podpredsednik Ivan Sopotnik, 
- poveljnik Franc Bokal, 
- namestnik poveljnika Franc Zupan, 
- tajnik Anton Skok, 
- blagajnik Ivan Drolc. 

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Jože Jelševar, 
- Jože Strnišnik, 
- Jože Kolenc. 
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27.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- predaja funkcij starega in novega upravnega odbora 
- tov.Skok naj na krajevno skupnost prenesel zahtevo, naj denar, ki ga 

odvajajo zaposleni v Čemšeniku, dobijo gasilci 
- za šoferja je izvoljen Janez Drobež 

 
15.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- splošna ugotovitev, da društvo dobi premalo sredstev od GZ Zagorje 
za normalno delovanje 

- dobi tudi zelo malo opreme 
- nimamo niti dobre motorke 
- predstavnik GZ Zagorje Viki Ocepek ni podal zadovoljivih informacij 

 
4.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- sestanka so se udeležili tudi predstavniki OGZ Zagorje: predsednik 
OGZ Ljubo Vutkovič, Rudi Šerona, poveljnik OGZ Jože Šramelj in Viki 
Ocepek  

- sestanek je bil sklican na željo predstavnikov OGZ Zagorje  
- tov. Vutkovič je izrazil nezadovoljstvo nad sprejemom njihovega 

predstavnika na prejšnji seji 
- tov.Vutkovič pojasnjuje financiranje gasilske dejavnosti in smatra, da 

je sedaj na potezi društvo in da se ne bi prepirali, temveč dogovarjali 
- za leto 1980 je za Čemšenik predvidena naslednja oprema: motorka 

600 l, 300 m cevi in ostala oprema v vrednosti 150.000 din 
- elektriko bo plačala OGZ, za kurjavo in bencin pa bomo dobili 

dotacijo vsako polletje. 
- tov. Šerona je kritiziral tajnika 
- poveljnik GD Čemšenik je kritiziral zadnje gasilsko tekmovanje 
- seznam gasilskih potreb naj se sestavlja v okviru civilne zaščite 
- za izobraževanje bo OGZ poslala predavatelje na svoj račun, če bo 

društvo izrazilo to potrebo 
- OGZ in CZ bosta sodelovali pri pokrivanju stroškov strokovne 

ekskurzije 
- pred odhodom so predstavniki OGZ društvu izročili 15 kom 15-

metrskih  C cevi  
- po odhodu gostov so člani zaključili, da lahko pričakujejo večjo 

pomoč, postati pa morajo bolj aktivni 
 

9.marec ogled gasilskih naprav v krajevni skupnosti Čemšenik 
Komisija je ugotovila, da obstaja precej hidrantov, manj pa je dobrih cevi 
in ročnikov, ponekod bi bile potrebne motorke Tomos. 

 
18.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo pregleda in popisa požarno varnostnih naprav v KS 
Čemšenik 
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- poročilo o občnem zboru GZ Zagorje na katerem je bil izvoljen nov 
odbor s predsednikom Francem Božičem 

- 25.maja naj se pripravi proslava 40-letnice doma 
- lokacijska dokumentacija, ki jo pripravlja projektni biro Beton 

Zagorje, še ni pripravljena 
- začeti je treba z gasilskimi vajami 

 
4.maj  skupna žalna seja na KS ob smrti tov.Tita 
    
26.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava praznovanja ob 40-letnici otvoritve gasilskega doma 
- zelo malo je bilo narejeno na popravilu in usposobitvi požarno 

varstvenih naprav v KS 
- po vaseh je treba določiti trojke 
- blagajnik poroča o neugodnem finančnem stanju 
- določiti je treba tarifo za uporabo kombija 

 
1.junij  Po vaseh Jesenovo, Vrhe in spodnje Znojile so bile razdeljene cevi in 

ostala oprema. 
 
22.junij seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- društvo je precej brez denarja, zato bo organiziralo veselico s 
srečelovom 

- proslava 40-letnice doma se preloži na naslednje leto, ko bo 50-letnica 
obstoja in delovanja društva 

 
29.junij veselica s srečelovom 
  
13.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o veselici, ki je kljub slabemu vremenu dobro uspela 
- 20.7. bo izlet v Maribor k poklicni gasilski četi, nato pa še na Pohorje 

in Osankarico 
- del stroškov bo krila CZ, ker je to strokovni izlet 
- tisti, ki so pomagali na veselici, gredo brezplačno, ostali pa plačajo 

150 din, kosilo plača vsak sam 
- naroči se vodovodni material za obnovo sanitarij 
- pri OGZ je na razpolago 80.000,00 din denarja 
- borcem se odobri vožnja na Prvine 17.8. 
- cena kilometra se predlaga 18 din, šofer bo Jani Drobež  
- poišče se ponudba za izdelavo značk za 50-letnico društva 

 
20.julij  izlet v Maribor in na Pohorje 

Organiziran je bil ogled oprema poklicne gasilske čete Maribor in obisk 
Osankarice, kjer je padel Pohorski bataljon.   

 
26.julij  Ob 12.uri je zagorel hlev pri Janezu Jelševar v Razboru, ki je pogorel do 

tal.   
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21.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava plana dela za leto 1981 in potreb po gasilski opremi 
- zahteve se pošljejo na OGZ 
- finančni načrt za leto 1981 mora vsebovati tudi predvidene stroške 

adaptacije doma 
- organizira se izlet v Vipavo in v partizansko bolnico Franjo 
- v tednu požarne varnosti se organizirajo gasilske vaje in razstava 

gasilske opreme v izložbi KZ v Čemšeniku 
 
28.september medobčinsko tekmovanje gasilcev v Zagorju 
 
12.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o medobčinskem tekmovanju 
- organizira se izlet v Vipavo 
- gasilske vaje bodo v Ržišah 26.10., akcijo vodi poveljnik Bokal 
- v tednu požarne varnosti bomo povabili šolarje v gasilski dom in jim 

pripravili krajše predavanje o pomenu gasilstva 
- ob zaključku tedna požarne varnosti bomo pripravili veselico 

 
20.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- v nedeljo 26.10. bo veselica 
- plan dela za leto 1981: praznovanje 50-letnice, adaptacija doma, 

napeljava telefona, gradnja hidrantov po vaseh Čemšenik, Razbor, 
Vrhe, Gamberk 

- narejen je bil popis potrebne opreme, ki ga tajnik pošlje na OGZ in 
štab CZ Zagorje ob Savi 

- 21.10. bodo obiskali gasilki dom učenci osnovne šole Čemšenik, 
sprejel jih bodo Franc Bokal, Ivan Sopotnik, Franc Lavrin in Ivan 
Drolc 

 

26.oktober veselica v prosvetnem domu 
 
7.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- mladinci bodo delili koledarje po posameznih hišah 
- dobili smo 450 l motorko Tomos, 4 C cevi, ročnik, sesalni koš, aparat 

CO2  
- delegata za skupščino SIS 19.12. sta Franc Kuder in Franc Lavrin 
- za pogostitev ostarelih bomo prispevali 500 din 
- za člane bomo 27.12. organizirali družabni večer 
- za uporabo dvorane ob veselici bomo plačali prosvetnemu društvu 

1000 din 
 
14.december seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- Zupan Francu, ki vozi mleko in ima svoja vozila v okvari, se odobri 
uporaba kombija do 20.12. 
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- na sejo skupščine SIS varstvo pred požarom naj gre Franc Zupan, ki že 
ima kombi pri sebi in Franc Lavrin  

- kombi bi moral biti v garaži, zato se za čas odsotnosti določi dva 
lastnika traktorjev – Jože Šerak in Franci Drobež, da bi v slučaju 
požara peljala gasilsko opremo 

- narejene so značke za 50-letnico, nabavna cena je 6,5 din, prodajali 
jih bomo po 15 din, zaslužnim članom jih bomo podarili 

- ustanovili bomo desetino »Mladi gasilec« ter jo prijavili GZ Slovenije 
 
21.december seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o skupščini SIS: udeležila sta se je Franc Lavrin in Anton 
Skok, bile so težave zaradi nesklepčnosti 

- upamo, da bo nekaj denarnih sredstev tudi za gradnjo pri gasilskem 
domu 

- veliko denarja se porabi za vračanje posojil za gasilske domove 
Zagorje, Kotredež in Mlinše 

- Francu Zupan se zaračuna 12 din za kilometer, obračuna se strošek 
bencina 

- za družabni večer, ki bo 27.12 je že vse pripravljeno 
- 25.12. se sestanemo in pripravimo značke za prodajo 

 
 
 
 

1981 
 
 
11.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na letno konferenco 
- datum bo določila OGZ 
- dopolnitev odbora:  

- namestnik šoferja Franci Klopčič, 
- referent za mlade Jani Kajbič 

- proslava obletnice bo v mesecu aprilu 
- pokrovitelj praznovanja OGZ Zagorje 
- sodelovanje prosvetnega društva in osnovne šole 
- priprava razstave nove in stare gasilske opreme v gasilskem domu 
- pripraviti odlikovanje in priznanja za ustanovne, dolgoletne ter zelo 

aktivne člane 
- izdati brošuro o zgodovini gasilskega društva 
- za finančno pomoč se prosi svet KS Čemšenik 
- na gasilsko zvezo občine Zagorje se pošlje prošnja za sodelovanje pri 

izgradnji novih hidrantov 
- Rdeči križ daje gasilskemu društvu material prve pomoči v vrednosti 

500 din 
- tistim, ki so delili koledarje se da po ena značka 
- društvo je prispevalo za pogostitev ostarelih 953,85 din 
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1.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pripraviti je potrebno predlog za podelitev odlikovanj in priznanj 
- praznovanje 50-letnice bo 17.maja 
- naročilo bomo strokovno literaturo 
- 2 cevi po 15 m bomo peljali Jožetu Remškarju v Brezje 
- šli bomo v Gamberk zaradi gradnje hidranta 
- načrte za dozidavo gasilskega doma pričakujemo vsak dan 

 
1.februar Člani upravnega odbora so peljali s kombijem cevi k Remškarju, nato pa 

so šli v Gamberk k Janezu Macerl zaradi gradnje hidranta. Predlagamo, 
da se uredi hidrant, ki bo koristil vsem trem domačijam. 

 
1.februar Na vzhodnem pobočju Čemšeniške planine se je zgodila lažja nesreča. 

Petčlanska družina iz Ljubljane je imela težave pri sestopu in so se 
nekateri poškodovali. Najprej so reševali gasilci iz Jesenovega, nato pa so 
jim pomagali še iz Zagorja, ki so edini z džipom prišli do Guneta. 

 
13.februar Beton Zagorje je poslal 4 izvode izdelanega  projekta za dograditev doma, 

kar je stalo 9.950,00 din. 
 
15.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na letno konferenco, ki bo 22.2. 
- na dnevnem redu bo tudi obravnava in sprejem statuta gasilskega 

društva 
- na letni konferenci se predlaga nakup novih uniform 
- članarina za leto 1981 bo 50,00 din 

 
22.februar letna konferenca  

Konference se je udeležil predstavnik OGZ Ljubomir Vutkovič. Po 
nekaterih spremembah je bil sprejet statut Gasilskega društva Čemšenik. 
 
Izvoljeni so bili člani samoupravnega sodišča: 

- predsednik Jože Remškar, 
- člani: Peter Ludoviko, Franc Lazar, Vinko 

Macerl, Damjan Drobež. 
 

V odbor za SLO in družbeno samozaščito so bili izvoljeni:  
- predsednik Franc Klopčič, 
- člana: Ivan Sopotnik, Franc Bokal. 
 

V upravni odbor je bil izvoljen Jani Kajbič, kot referent za mlade. 
Za pomočnika šoferja je bil izvoljen Franci Klopčič iz Čemšenika. 

 
1.marec seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- Anton Skok mora pripraviti seznam za podelitev odlikovanj in priznanj 
in ga posredovati na občinsko gasilsko zvezo 

- pionirsko desetino bo vodil Jani Kajbič in poveljnik 
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- pri gradnji naj vsak član opravi nekaj udarniških ur, ostalo pa se 
zidarjem plača 

 
5.april  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o letni konferenci OGZ, ki so se je udeležili: Ivan Drolc, 
Franc Klopčič in Franc Bokal 

- v mesecu aprilu bo veselica 
- proslava 50-letnice se zaradi veselice GD Izlake prestavi na junij 
- do proslave obletnice je potrebno gradnjo pripeljati do prve plošče 
- dokumentacija in vloge za priznanja so bile posredovane na občinsko 

zvezo 
- gornji del vasi Čemšenik bo zgradil dva hidranta, GD pošlje prošnjo 

za finančno pomoč na občinsko gasilsko zvezo 
 
10.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- program praznovanje 50-letnice: 
1. sprejem gostov pred gasilskim domom 
2. odhod v povorki na prostor proslavljanja pred šolo 

3. otvoritev predsednika GD Čemšenik 

4. govor  
5. govor predstavnika OGZ Zagorje 

6. podelitev odlikovanj in priznanj 
7. veselica v prosvetnem domu 

- za pionirsko desetino bo potrebno dobiti uniforme 

- v gasilskem domu se pripravi razstava gasilskega orodja in fotografij 
- pregled in obračun prihodkov in odhodkov veselice 

- pripravljen je nov seznam za naročnike Gasilskega vestnika 

 
31.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- pripravljen je dokončen seznam prejemnikov priznanj  
- priznanja bo pripravil prof. Franc Kopitar  
- glavni govornik na proslavi bo Franc Lazar predsednik KS Čemšenik 

 
17.junij Pri gradnji nove garaže ob gasilskem domu je bila končana prva plošča. 
 
21.junij proslava 50-letnice gasilskega društva 

Na proslavi je sodelovalo 12 društev z 105 gasilci (85 gostov, 20 članov). 
V povorki je sodelovala pihalna godba iz Zagorja in skupina članov 
prosvetnega društva v narodnih nošah. Glavni govornik Franc Lazar je 
spregovoril o zgodovini društva in izrazil upanje, da bo še naprej aktivno.  
 
Predstavnik OGZ Viktor Drnovšek je poudaril pomen gasilstva, pohvalil 
društvo in mu podelil gasilsko republiško odlikovanje ob 50-letnici 
delovanja. Po tem je podelil tudi priznanja posameznikom. V kulturnem 
programu je nastopila kulturna skupina PD Čemšenik in šolarji. 
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3.julij  požar pri Razborškovih (Krhlikarjevih) v spodnjem Brezju 
 
5.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o proslavi 
Proslava je dobro uspela, kar je zasluga skoraj vseh članov in tudi 
drugih krajanov. Kljub vsem stroškom je ostalo še nekaj čistega 
dohodka.  

- gradnja se nadaljuje jeseni, istočasno se urejuje gradbeno dovoljenje, 
imamo pa še vsa soglasja in potrdilo o lokacijskem ogledu  

- po seji je bilo fotografiranje članstva 
 

23.avgust Člani društva se udeležijo gasilske vaje na Limovcah. 
Organizator je bilo Gasilsko društvo Trojane. Sodelovalo je 12 gasilskih 
društev iz štirih občin. 

 
6.september otvoritev krajevne ceste Šentgotard Brezje 
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20.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava na teden požarne varnosti 
- referent za mlade gre na služenje vojaškega roka, za namestnika se 

določita: Franc Zupan in Ivan Pustotnik 
 
4.oktober občinsko tekmovanje pionirskih desetin na športnem igrišču na Izlakah 
 
15.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo o tekmovanju 

Naša desetina je v skupini A dosegla prvo mesto. Največ zaslug za to 
imata Ivan Drolc in Jani Kajbič. 

- članska desetina mora sodelovati na občinskem tekmovanju 
- gradnja se nadaljuje po tednu požarne varnosti 

 
25.oktober občinsko gasilko tekmovanje članov 
 
15.november seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- poročilo o občinskem tekmovanju 
Naša desetina je dosegla 15.mesto. 

- pionirje, ki so tekmovali, se pelje s kombijem na izlet na Kum, v 
Trbovlje in na Partizanski vrh, stroške prevoza in malice plača društvo 

- člani naj bi 28.11. popoldne šli na Čemšeniško planino, del stroškov 
večerje plača društvo 

- potrebni material za gradnjo naj se pripravi za pomlad 
 
20.december Gasilsko društvo Čemšenik postane član Slovenskega gasilskega muzeja 
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1982 
 
 
17.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- občni zbor bo 21.2. ob 8.uri 
- 24.januarja bo seja za pripravo kandidacijske liste 
- gasilski dom se zavaruje 
- pripravi se seznam za zavarovanje članov 

 
24.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprava kandidacijske liste za občni zbor 
- društvo je prispevalo 2.500,00 din za vodovod v Čemšeniku 

 
21.februar občni zbor 

Občnega zbora se je udeležil predsednik OGZ Franc Božič. Predsednik 
gradbenega odbora je poročal o opravljenem delu. Veliko dela je bilo 
opravljenega prostovoljno. 

 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franc Klopčič,  
- podpredsednik Ivan Sopotnik, 
- poveljnik Franc Bokal, 
- podpoveljnik Milan Strnišnik, 
- tajnik Anton Skok odklanja sodelovanje iz zdravstvenih 

razlogov, zato bo upravni odbor izvolil tajnika na 
prihodnji seji, 

- blagajnik Ivan Drolc, 
- referent za mlade Jani Kajbič (dokler služi vojaški rok, 

ga bo zamenjal podpoveljnik) 
- šoferja: Drobež Janez, Franci Klopčič. 

V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 
- predsednik Jože Kolenc, 
- Polde Ferme, 
- Franc Zupan. 
 

Samoupravno razsodišče:  
- predsednik Jože Remškar, 
- Franc Lazar, 
- Damjan Drobež, 
- Peter Ludoviko. 

 
Člani so v skladu s statutom izvoljeni za 4 leta, razen predsednika, ki ima 
mandat 2 leti. 
Delegati, ki predstavljajo društvo pri OGZ so predsednik, poveljnik in 
blagajnik. Ti so tudi komisija za SLO. 

  V planu za tekoče leto je tudi napeljava telefona v gasilski dom. 
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20.marec seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- sklep o novem tajniku ni bil sprejet 
- delegata za OGZ sta Janez Drobež in Franc Lavrin 
- delegata za SIS za požarno varnost naj na svoji seji določi krajevna 

skupnost 
- potrebno je pripraviti material za streho, nato pa nabaviti okna in 

vrata 
 
4.april  požar na posestvu Vinko Macerl – gornje Ržiše 
  
8.avgust  razširjena seja GD Čemšenik 

Obravnavane teme in sklepi: 
- seje sta se udeležila tudi predsednik KS Miran Suša in predsednik 

komiteja za SLO in DS Maks Vodlan 
- zaradi zdravstvenega stanja tajnika je nujno, da začasno prevzame 

tajniške posle drug član 
- vabljenima gostoma je bila predstavljena potreba po nabavi 600 

litrske motorke in prosilo KS za posojilo 
- društvo se poenoti o programu NNNP 82: 

- društvo pristopi k organizaciji akcije NNNP skupaj z ostalimi 
društvi in organizacijami 

- v gasilskem domu se uredi sobo za delovanje odbora in manjše 
seje 

- pregled dokumentacije društva 
- vaje s preizkusom hidrantov in ostalega požarno varstvenega 

orodja po vaseh 
- v tednu požarne varnosti bo razstava gasilske opreme 
- pridobiti k sodelovanju čimveč šolske mladine 
- pionirski desetini omogočiti par krajših izletov, v gasilskem 

domu pa igre (šah, namizni tenis…) 
- v zimskem času se v šoli organizira tekmovanje za značko 

»Preprečujmo požare« 
- zaradi nabave motorke so omejena sredstva za gradnjo, vendar je 

nujno, da se do zime uredi ostrešje na prizidku 
 
7.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- prevzem motorne brizgalne bo v nedeljo 14.novembra pred prosvetnim 

domom 
- po prevzemu bo veselica 
- kilometrina se poveča na 27 din 

 
14.november prevzem 600 litrske motorne brizgalne 

 
19.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo o prevzemu in veselici 
- delavska univerza je organizirala šiviljski tečaj v gasilskem domu, za 

kar se ji zaračuna 11.000,00 din za dvajsetkratno uporabo  
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26.december letna konferenca 
Letne konference se je udeležil predsednik OGZ Franc Božič. Predsednik 
društva je izrazil obžalovanje, ker se desetina v tem letu ni udeležila 
tekmovanja. Nabava brizgalne je zahtevala precej denarja, zato smo 
izvedli nabiralno akcijo. Opravljeno je bilo tudi precej dela pri gradnji 
prizidka. Motorna brizgalna je stala 134.541,20 din. Društvo je prispevalo 
polovico, drugo polovico pa OGZ. Anton Skok je podal poročilo o gradnji. 
Urejena je dokumentacija in nabavljen material za sanitarije. opravljenih 
je bilko 800 prostovoljnih ur. Pri tej gradnji bomo pridobili sobo, garažo 
in klet. 
 
V upravnem odboru je treba zamenjati funkciji tajnika in blagajnika. Za 
blagajnika je bila izvoljena Majda Zupan, za tajnika pa Martina Bokal. 
 
 
 
 

1983 
 

 

26.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- Gasilski vestnik bo prejemalo 34 krajanov 
- nezgodno bo zavarovano 31 članov 
- 30.januarja bo sestanek članske in pionirske desetine 
- Ivan Drolc bo kljub temu, da ni več blagajnik, še vedno član 

upravnega odbora 
 
10.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- tekmovanja se bo udeležila mladinska in članska ekipa 
- ZZB je najela kombi za prevoz v Maribor, cena kilometra bo zaradi 

dolge relacije 18 din 
- SIS za požarno varnost je nakazal povračilo za motorko v višini 

67.270,60 din 
- v orodjarni je potrebno narediti pregled in popis opreme in orodja 
- za občinsko priznanje je bil predlagan Drolc Ivan 
- narediti je potrebno popis stanovanjskih in gospodarskih poslopij 

 
19.junij seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- 3.7. bo društvo priredilo veselico pred lovskim domom 
 
25.junij občinsko tekmovanje mladincev 
 
3.julij  veselica pred lovskim domom 
 
17.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 
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- pregled prihodkov in odhodkov na veselici, ki je dobro uspela 
 
23.oktober seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- gasilsko društvo mora dobiti telefon, vendar je prispevek prevelik, zato 
se zaprosi OGZ za finančno pomoč 

- 12.11. se organizira izlet na gorenjsko skupaj s prosvetnim društvom 
- 30.10. bo kontrolni pregled orodjarne 

 
12.november izlet na Gorenjsko 
 
 
 
 

1984 
 
 
8.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- občni zbor bo v nedeljo 15.januarja 
- povabijo se predstavniki vseh krajevnih organizacij 
- pripravili smo dnevni red in kandidacijsko listo 

 
15.januar občni zbor 

Občnega zbora so se poleg članov udeležili: predstavnik OGZ Davorin 
Slapar, predsednica KS Greta Pregrad in poveljnik CZ Jože Polc. 
Izpostavljen je bil problem članstva, ki ga je pobrala CZ. Potrebna je 
boljša povezanost med društvom in CZ. 
Predviden je tečaj za izprašane gasilce. Do 15.februarja je potrebno 
dostaviti seznam, OGZ pa je pripravljena finančno pomagati. Junija bo v 
Mariboru gasilski kongres.  
Gasilsko društvo mora dati več poudarka na strokovnost članstva. Urediti 
je potrebno obrambni načrt. Na karto je treba vrisati vodne vire.  
Koristno bi bilo nabaviti gasilne aparate, ki so zelo dobra požarna 
preventiva na terenu. 
 
V lanskem letu ni bil narejen zaključni račun. To bo treba v kratkem 
urediti. Dan je bil predlog, da bi bila društva, ki nimajo večjih finančnih 
sredstev oproščena izdelave letnih obračunov. 
Tudi gradnja v letu 1983 je napredovala, za kar je bil pohvaljen 
predsednik gradbenega odbora Anton Skok. 

 
V upravni odbor so bili izvoljeni: 

- Franc Klopčič, 
- Ivan Sopotnik, 
- Franc Bokal, 
- Jani Kajbič, 
- Martina Bokal, 
- Ivan Drolc. 
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Kot član odbora se izvoli še Majda Zupan, ki bo opravljala blagajniške 
posle dokler ne najdemo zamenjave. 
 
Za referenta mladih je bil izvoljen Ivan Pustotnik, za šoferja pa Janez 
Drobež in Franci Klopčič. 
 
Nadzorni odbor sestavljajo: 

- Jože Kolenc, 
- Polde Ferme, 
- Franc Zupan. 

 
V plan dela je poleg gradnje uvrščena še nabavo prapora, gasilskih 
aparatov in paradnih uniform. 
Člani upravnega odbora naj bi se udeleževali tudi sej CZ. 

 
19.februar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- razdelitev funkcije med izvoljenimi člani 
Upravni odbor: 

- predsednik Franc Klopčič, 
- podpredsednik Ivan Sopotnik, 
- poveljnik Franc Bokal, 
- podpoveljnik Jani Kajbič, 
- tajnik Martina Bokal, 
- blagajnik Majda Zupan, 
- član Ivan Drolc 

Nadzorni odbor: 
- predsednik Jože Kolenc, 
- člana Polde Ferme, Franc Zupan 

- nabava novega prapora 
- v najkrajšem času je treba poiskati novega blagajnika 

 
15.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- zaradi pomanjkanja denarja je gradnja zastala, zaprosili bomo za 
pomoč občinski štab CZ, KS Čemšenik, SIS za požarno varnost in OGZ 

- v Gamberku gradijo nov vodovod, tako kot v drugih vaseh, bo tudi 
tukaj društvo prispevalo nastavke in spojke 

- 20.maja bomo pripravili veselico 
- OO ZSMS se dodeli prostor v gasilskem domu, ki ga bodo sami uredili 

 
20.maj  veselica 
 
3.junij  medobčinsko tekmovanje 
 
8.julij  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- veselica je dobro uspela, izkupiček bomo porabili za vzdrževanje doma 
- članom delovne desetine se odobri izlet, vožnjo in malico plača 

društvo 
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- KS je nakazala pomoč za dograditev prizidka 
 
15.julij  izlet članov delovne desetine 
 
18.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava plana nabave orodja za leto 1985 
- Anton Skok je predlagal plan nabave materiala za gradnjo, s katerim 

so se člani strinjali 
- prispevki za prapor se bodo pobirali ob razdeljevanju koledarjev 
- dopolni se seznam kandidatov za izprašane gasilce 

 
 
 
 

1985 
 
 
13.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor, ki bo 27.1. 
- na zbor se povabi Anton Skok, da bo poročal o gradnji in nadaljnjem 

planu 
 
27.januar letna konferenca  

Letne konference sta se udeležila predstavnik OGZ tov. Satler in 
predstavnik GD Kotredež tov.Grabnar. Društvo se je v preteklem letu 
udeležilo tekmovanja v Trbovljah in doseglo 12.mesto. Sodelovali smo pri 
gašenju požara v Kotredežu.  
 
Mesto blagajnika še vedno ni zasedeno, v tem času te posle opravlja 
tajnica, vendar pa je to potrebno rešiti. 
 
Ponovno je izpostavljen problem članstva, ki ga je pobrala CZ. Nekaterim 
je bil vpoklic v CZ izgovor za opustitev sodelovanja v gasilskem društvu. 
Tov. Satler je razložil, da vsi gasilci v izjemnih okoliščinah preidejo pod 
vodstvo CZ, v normalnih okoliščinah pa sodelujejo v GD. 
 
Potrebno je dopolniti upravni odbor. Tajnica predlaga, da dobimo novega 
tajnika, ona pa prevzame blagajniške posle. Ker Slavi Fakin ni bila 
pripravljena prevzeti tajniških poslov, je ostal odbor nespremenjen, le za 
blagajnika se izvoli Slavi Fakin. 
V tem letu se organizira obrambni dan za COŠ Čemšenik. Poleg orodja in 
opreme je treba nabaviti tudi prapor. Nujno je urediti sanitarije. 

 
10.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- začeli bomo zbirati sredstva za nabavo prapora 
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- predsednika gradbenega odbora ni na sestanek, da bi se lahko 
pogovorili o nadaljnjem delu 

 
24.marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- denar za prapor je zbran 
- predsednik in poveljnik sta iz Ljubljane prinesla cenik potrebnega 

materiala in storitev za izdelavo prapora 
- tajnica pošlje spisek vseh darovalcev za žebljičke in trakove  v 

Ljubljano 
- v aprilu bo obrambni dan za šolo 

 
20.april obrambni dan COŠ v Čemšeniku 
 
2.junij  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- s pomočjo organizacij in posameznikov smo uspeli nabaviti prapor 
- razvitje bo 16.junija ob 16.uri pri lovskem domu 
- pri razvitju bodo sodelovali: COŠ, PD, pevci lovskega zbora 
- pokrovitelj prireditve bo SVEA Zagorje, zato bo prapor razvil Miro 

Štrajhar 
- govornik bo Franc Lazar 
- povabili bomo vse darovalce, vse gasilce OGZ in GD Trojane, 

predstavnike občine in vseh krajevnih organizacij 
- po razvitju bo veselica 

 
15.junij občinsko gasilsko tekmovanje 
 
16.junij razvitje prapora 
 
30.junij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- razvitje prapora je dobro potekalo, tudi obisk je bil dober, vendar pa 

je ponagajalo vreme, tako da veselica ni najbolje uspela 
- kljub nizkemu dobičku, pa je najpomembnejše, da je društvo dobilo 

nov prapor 
- za vse, ki so nam pomagali bomo organizirali piknik pri lovskem domu 

 
15.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- nabava gasilnih aparatov 
- vsak posameznik, interesent za nabavo aparata, bo moral prispevati 

5.000 Ndin 
- nabiralna akcija bo v mesecu septembru, zato da bi aparate lahko 

nabavili v oktobru – mesecu požarne varnosti 
 
13.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- denar za gasilne aparate je pobran, 
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- v izložbi trgovine smo razstavili gasilske pripomočke in s tem opozorili 
na mesec požarne varnosti 

 
14.december  30-letnica občinske gasilske zveze Zagorje ob Savi 
 
22.december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- v mesecu januarju bomo razdelili gasilne aparate 
- nabavljeno je bilo 85 aparatov 
- ob tej priliki bomo organizirali prikaz delovanja uporabe aparatov 
- prikaz bo opravil tov.Satler v nedeljo 5. ali 12.januarja 
- občni zbor bo 2.februarja 
- preko zime, ko se ne da zidati, se nekaj denarja položi na vezano vlogo 

 
 
 
 

1986 
 
 
26.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- zaradi zbora krajanov se letna konferenca prestavi za en teden  
- letna konferenca bo 9.februarja 

  
9.februar letna konferenca 

Konference sta se udeležila: predstavnik OGZ Polde Železnik in 
predsednica KO SZDL Greta Pregrad. Člani so se udeležili občinskega 
tekmovanja na Mlinšah in v svoji skupini dosegli 3.mesto. Poveljnik 
odpoveduje svojo funkcijo, na naslednji seji upravnega odbora je potrebno 
poiskati novega kandidata. Nadzorni odbor pri pregledu knjig ni bil 
sklepčen, zato bo to opravil do naslednje seje. Poročila gradbenega dela 
ni bilo, pa tudi gradnja, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in 
številnih drugih akcij, ni kaj prida napredovala. Podali smo pripombe na 
plan SIS za varstvo pred požari, saj naše društvo ni bilo nikjer v planu. 

 
23.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- nadzorni odbor je pregledal knjige 
- letos bi radi naredili fasado na gasilski dom 
- to bomo zmogli samo ob pomoči iz Zagorja, zato je treba poslati 

prošnje 
 
28.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- aktivnosti v mesecu požarne varnost 
- organizira naj se martinovanje 

 
7.november seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- martinovanje bo v nedeljo 16.novembra 
- pripravi se tudi vinska trgatev 

 
16.november martinovanje 
 
7.december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- na veselici ni bilo veliko obiska, pokazala pa se je tudi 

nezainteresiranost članov 
 
 
 
 

1987 
 
 
25.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na letno konferenco 
- letna konferenca bo 8.februarja 

 
8.februar letna konferenca 
  Letne konference se je udeležil poleg članov še predstavnik OGZ Pavle 

Turenšek. Predsednik društva je v svojem poročilu izrazil nezadovoljstvo z 
delom v društvu. Skozi vse leto se je kazalo nezanimanje članov za 
dejavnost društva. Tudi odbor je vedno bolj neenoten in ga bo treba 
pomladiti. V času ko se vse bolj zalagamo z raznim premoženjem, hkrati 
pa imamo še vrsto neurejenih dimnikov in napeljav, bi morali stremeti za 
tem, da bi bilo gasilsko društvo čimbolj živo in bi izvedlo veliko vaj, ter se 
s tem usposobilo za primer nesreče. Podobnega mnenja kot predsednik je 
bil tudi namestnik poveljnika. Zelo težko je sestaviti člansko desetino, na 
srečo je nekoliko bolje pri pionirjih. Podan je bil predlog, da se v 
Čemšeniku organizira tečaj za izprašane gasilce.  

 
Tudi predstavnik OGZ je izrekel nekaj kritičnih besed na račun delovanja 
društva. Če poveljnik ni aktiven ga je potrebno zamenjati. Nujno je 
pomladiti članstvo in okrepiti operativo. Če bodo rezultati, bo tudi denar. 

  
Za poveljnika je bil izvoljen Jani Kajbič, za mladinskega referenta Janko 
Drolc in za njegovega namestnika Franci Štrajhar.   

  
22.marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- Slavi Fakin prosi za razrešitev s funkcije blagajnika 
- predsednik povpraša Ireno Novak, če bi bila pripravljena sodelovati v 

društvu 
- spomladi je potrebno pripraviti veselico 
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- v letošnjem letu se bo na dom dala fasada in uredile sanitarije, za 
potek dela poskrbi Anton Skok 

- prosili bomo za pomoč na OGZ 
 
29.maj  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- Irena Novak je pripravljena sprejeti funkcijo v upravnem odboru 
- ker je Martina Bokal že več let zapored tajnica, se je odbor odločil, da 

Irena Novak prevzame tajništvo, Martina Bokal pa blagajno 
- veselica bo v soboto 27.junija  
- vzdrževalna dela na domu tečejo 

 
30.maj  mladinsko tekmovanje v Trbovljah 
 
20.junij pionirsko tekmovanje v Hrastniku 
27.junij veselica 
 
15.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- Anton Skok je podal poročilo o gradnji 
- načrtovana dela so opravljena, za kaj več pa društvo nima sredstev 
- veselica, ki je bila 27.junija, je dobro uspela 
- izkupiček je namenjen za vzdrževanje doma 
- dogovor o aktivnosti v mesecu požarne varnosti 
- gradivo o ustanovitvi SIS za varstvo pred požarom občine Zagorje 

 
22.september požar pri Košeničarjevih 
 
22.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo predsednika s seje občinske gasilske zveze 
- priprava nove kandidacijske liste 

 
 
 
 

1988 
 
 
10.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo predsednika gradbenega odbora: uredile so se sanitarije, 

fasada na domu, omet v garaži in pleskanje oken 
- za to leto naj se da v plan stopnice na obeh straneh doma in ureditev 

sobe v kleti 
- za to leto naj se da v plan tudi zamenjava avtomobila 
- v letu 1988 naj bo v Čemšeniku tečaj za izprašane gasilce 
- predsednik želi zamenjavo za svojo funkcijo, vendar ni bilo ustreznega 

kandidata 
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24.januar občni zbor 
  Občnega zbora sta se poleg članov udeležila še predstavnik OGZ Ivo 

Satler in predsednica sveta KS Greta Pregrad. Društvo je bilo v tem letu 
bolj aktivno. Največje delo se je opravilo pri obnovi doma. S pionirsko 
desetino smo lahko zadovoljni, več težav je pri članih. Predstavnik OGZ je 
pohvalil delo društva, vendar je še vedno moteč premajhen interes večjega 
števila članov in premajhno vključevanje mladih v društvo. 
Predlagan je bil nov upravni odbor, ki pa se ni strinjal s prevzemom 
funkcij, zato je občni zbor potrdil stari odbor.  

 
Upravni odbor: 

- predsednik Franc Klopčič, 
- podpredsednik Ivan Sopotnik, 
- poveljnik Jani Kajbič, 
- podpoveljnik Janko Drolc, 
- tajnik Irena Novak, 
- blagajnik Martina Bokal, 
- mladinski referent Franci Štrajhar. 

 
Nadzorni odbor: 

- Jože Kolenc, 
- Polde Ferme, 
- Franc Zupan. 

 
V tem letu je potrebno okrepiti gasilsko dejavnost, nabaviti dodatno 
orodje, pregledati gasilske aparate, odpisati neuporaben material, urediti 
stopnice, kupiti 400 litrsko motorko. V plan do leta 1991 pa se da tudi 
nakup novega avtomobila.  

 

27.marec seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- 30.3. ob 17.uri bodo izpiti za izprašane gasilce v gasilskem domu 
- določiti je potrebno lokacijo pregleda gasilnih aparatov 

 
8.maj   gasilsko tekmovanje v Zagorju 
 
28.maj  medobčinsko tekmovanje v Hrastniku 
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27.maj  seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- veselica se priredi ob krajevnem prazniku 

 
31.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- ker ima vodovodni odbor Jesenovega namen izvesti veselico, je 

društvo letos ne bo pripravljalo 
- v mesecu požarne varnosti bosta dva člana po hišah prevzela gasilne 

aparate in jih peljala na pregled v Zagorje 
- v poročilu o porabljenih sredstvih na OGZ je zapisano, da je naše 

društvo prejeli 4.000.000.-, iz blagajniškega zapisa pa je razvidno, da 
smo dobili samo 1.000.000,- sredstev 

- na naslednji seji OGZ se povpraša, kaj je s tem denarjem 
 
25.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
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- pregled gasilnih aparatov bo v Čemšeniku v gasilskem domu 2.10. od 
8.ure dalje 

- aktivnosti v mesecu požarne varnosti 
- zaradi adaptacije doma v preteklem letu se je odbor odločil, da poveča 

vrednost osnovnih sredstev za 80.000.000,- din 
 
6.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo poveljnika o aktivnostih meseca požarne varnosti 
- slabo finančno stanje društva, od OGZ smo dobili  samo 150.000,-din, 

kar ni zadostovalo niti za poravnavo električne energije 
- račun za zadnji obrok elektrike se pošlje na OGZ 
- določi se podporna članarina v znesku 10.000,- din na gospodinjstvo 

 
 
 
 

1989 
 
 
15.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- z nabranim denarjem od podporne članarine se bo uredil strop v 

orodjarni 
- letna konferenca bo 26.februarja na kateri bo prisostvoval tudi 

tov.Vutkovič 
 
19.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na letno konferenco 
- na konferenco se povabi predstavnika CZ Janeza Juvan in predsednico 

sveta KS Greto Pregrad 
 
26.februar letna konferenca 

Poleg članov sta se letne konference udeležila predstavnik OGZ Ljubomir 
Vutkovič in predsednica sveta KS Greta Pregrad. Delo v društvu v 
preteklem letu je bilo skromno, kot so bila skromna sredstva. Izboljšalo pa 
se je stanje na področju operative. V začetku tega leta je zaradi 
malomarnosti lastnika prišlo do požara na baraki. Pri gašenju so prišli na 
pomoč GD Kotredež in GD Zagorje-mesto. Predstavniku OGZ je bilo 
postavljeno vprašanje o 3.000.000,- din, ki naj bi jih društvo prejelo. 
Odgovor bo podat na seji OGZ. Izpostavljen je bil problem sodelovanja 
CZ in GD.  
 
Za to leto je predvideno dokončanje adaptacije doma in pa povečano 
sodelovanje z osnovno šolo. Novim izprašanim gasilcem je poveljnik 
podelil priznanja. 

 
19.marec seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- gradbena dela na domu 

 
21.maj  gasilsko tekmovanje na Mlinšah 
 
3.junij   gasilsko tekmovanje v Kandršah 
 
11.junij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo o tekmovanju 
- tekmovale so tudi pionirke in se uvrstile na republiško tekmovanje 

septembra v Komendi 
- pridobiti je potrebno še nekaj deklic od 7 – 10 let, da bo ekipa popolna 

 
13.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- OGZ je nakazala 6.000.000 din dotacije za obnovo doma 
- takoj se nabavi potreben material za gradnjo, ostanek pa se porabi za 

operativo 
- deklice se pripravljajo na tekmovanje 
 

6.september republiško tekmovanje pionirk v Komendi, ki se ga je udeležila tudi 
desetina našega društva 
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24.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- iz OGZ je prišel drugi del dotacije v znesku 7.000.000 din 
- za ta denar so se že nabavile dve tlačni cevi, ostalo pa se porabi za 

tekoče stroške 
- na tekmovanju so naše mlajše pionirke dosegle 9.mesto 
- aktivnosti v mesecu požarne varnosti 

 
12.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- pobirati se začne podporna članarina za leto 1990, istočasno se delijo 

tudi koledarji 
- aktivnosti meseca požarne varnosti so bile uspešne 
- člani so se uspešno udeležili vaje OGZ 

 
10.december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- 14.12. bo ocenjevanje društva, urediti je treba opremo in pripraviti 

poslovne knjige 
- pregledati je potrebno opremo, ki jo ima CZ 
- zaradi mraza se izdelava stopnic prestavi na pomlad 
- poročilo o seji OGZ Zagorje 

 
 
 
 

1990 
 
 
21.januar letna konferenca 

Poleg članov se je konference udeležil tudi Davorin Slapar predstavnik 
OGZ Zagorje. Na področju gradnje se je v preteklem letu uredil samo 
strop v orodjarni. Bolj aktivno je bilo delo na področju operative. Pionirke 
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so na republiškem tekmovanju v Komendi zasedle solidno 9.mesto. Ob 
ocenjevanju GD smo zasedli odlično 5.mesto. Poteka tudi sodelovanje s 
šolo. Učenci tekmujejo za zlato gasilsko značko. Ponovno je bilo 
izpostavljeno slabo sodelovanje s CZ.  
 
Predstavnik OGZ je dejal, da bi moralo biti društvo bolj aktivno, 
predvsem na področju izobraževanja, čeprav pa ne gre zanemariti uspeha 
pionirk. Društvo v naslednjem letu praznuje 60-letnico, zato naj že v tem 
letu prične s pripravami.  
 
Društvo je z novim letom dobilo samostojni telefonski priključek, ki ga je 
plačalo društvo. Mesečno naročnino bo plačeval hišnik, kar bo določeno s 
pogodbo.  

 
12.marec gozdni požar 
 
18.marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- gozdni požar nad Čemšenikom, pri gašenju so pomagali tudi gasilci iz 

Zagorja 
- podpisana je bila pogodba o plačevanju telefonskega priključka in 

naročnine med hišnikom in društvom 
 
8.september tekmovanje pionirske desetine 
 
1.november plaz v spodnjih Znojilah in Jesenovem 
 
13.november seja 

Obravnavane teme in sklepi:  
- plan za obdobje 1990 – 2000 

Osnutek plana je bil narejen po področjih: 
- vzdrževanje gasilskega doma 
- nabava avtomobila in motorke 
- vzdrževanje hidrantnega omrežja 
- oprema za gašenje 
- osebna zaščita 
- izobraževanje 
- ostalo 

 
9.december seja  

Obravnavane teme in sklepi: 
- razdeljevanje koledarjev in pobiranje podporne članarine 
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1991 
 
 
20.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na letno konferenco, ki bo 27.januarja 

 
27.januar letna konferenca 

Letne konference se je poleg članov udeležil tudi Janez Groboljšek, 
predstavnik občinske gasilske zveze. Kot vsako leto se pojavlja problem 
finančnih sredstev. Precej aktivna  je operativa, ki se je tudi udeležila 
gasilskih tekmovanj. V marcu je bil gozdni požar nad Čemšenikom. Požar 
je bil pogašen v 8 urah, sledilo pa je še nočno dežurstvo, kjer so opazili 
ponovni vžig, ki pa so ga hitro zatrli. Večjo aktivnost je zahtevalo neurje 
ob 1.novembru, ki je povzročilo tudi proženje plazov. 
Lanski plan ni bil uresničen, vendar pa smo izven plana sofinancirali 
asfaltiranje ceste in dvorišča.  
 
Predstavnik OGZ je pohvalil delo operative. Razveseljivo je, da je na 
konferenci prisotnih 18 pionirjev. Prednost pri financiranju v tem letu bo 
imela organizacija obletnice in nabava delovnih oblek. Tov. Groboljšek je 
dejal, da je pri pripravi obletnici pripravljen tudi osebno sodelovati. V 
imenu GZ Slovenije je GD Čemšenik prejelo priznanje  za delo poplavah 
in plazovih. 

 
24.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- skupaj z Janezom Groboljškom je bil pripravljen predlog priznanj in 

odlikovanj ob 60-letnici društva 
- urediti je potrebno matično knjigo članov 
- razpošljejo naj se prošnje za finančno pomoč ob obletnici 

 
20.maj  seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- obletnica društva bo 24.avgusta 
- za pokroviteljstvo se zaprosi podjetje SVEA Zagorje 
- obnoviti je treba kipec sv.Florjana in ga postaviti v gasilski dom 
- ob obletnici bo nabiralna akcija za prostovoljne prispevke po 

gospodinjstvih 
- v tovarno keramičnih izdelkov se vpraša za spominska darila 
- Deloza Zagorje je podala predlog, da bi v prostorih gasilskega doma 

imela manjši obrat 
 
1.junij  tekmovanje pionirske desetine na predkongresnem tekmovanju v Hrastniku 
 
10.julij  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- zaradi nastalih razmer ob osamosvojitvi Slovenije praznovanja 60- 

letnice v mesecu avgustu ne bo 



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 105/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

- nadaljevali bomo z deli v domu (pleskanje, stopnice, strop v sejni sobi) 
 
10. avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- zaradi neresnosti članov društva se upravni odbor odloči, da ne bo 

veselice in praznovanja obletnice  
- prvo soboto v septembru bo društvo proslavilo 60-letnico s slavnostno 

sejo 
 
12.avgust požar v Dobrljevem – v senik je udarila strela 
 
20.avgust seja  

Obravnavane teme in sklepi: 
- kljub sklepu zadnje seje, so se člani odločili, da praznovanje obletnice 

bo in sicer 21.septembra 
- v okviru praznovanja bo tudi veselica 
- pošljejo se prošnje za srečelov 
- SVEA je prevzela pokroviteljstvo nad proslavo in v ta namen podarila 

20.000,00 din, 2 omari in 10 dobitkov za srečelov 
- ugodno so bile rešene prošnje tudi na KS in OGZ 
- takoj mora steči nabiralna akcija po KS 

 
11.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- program proslave ob 60. obletnici 
- gostom se podari bon za pijačo 
- organizacija veselice 
- kipec sv.Florjana je obnovljen 

 

18.september seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- delitev dela na veselici 
- nabiralna akcija je uspešna, nabran denar se bo porabil za nabavo 

gasilske opreme in za pleskanje doma 
 
21.september praznovanje 60-letnice društva 
   
  Program prireditve: 

1. parada svečanih uniform s prapori in gasilskimi avtomobili 
2. nastop DePZ Zora 
3. slavnostni govor Franca Lazar 
4. recitacije OŠ Čemšenik 
5. podelitev priznanj in odlikovanj 
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29.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo o poteku proslave in veselice 
- iz dobička veselice se pokrijejo stroški pleskanja 
- iz denarja nabranega s prostovoljnimi prispevki se nabavijo cevi in se 

razdelijo po vaseh 
- ureditev odtoka iz gasilskega doma 

 
13.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- aktivnosti v mesecu požarne varnosti 
- naknadna podelitev priznanj za 10 in 20 letno delo v društvu 
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1992 
 
 
12.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor, ki bo 19.januarja 
- oblikovan je bil nov predlog za upravni in nadzorni odbor 

 
14.januar požar pri Ptičevih v zgornjem Zabrezniku (Jelševar) 
 
19.januar občni zbor 

Občnega zbora se je udeležil Franc Božič iz OGZ Zagorje. Glavna 
aktivnost v preteklem letu je bila praznovanje obletnice društva. Zaradi 
razmer ob osamosvajanju Slovenije, je bilo praznovanje šele septembra.  
 
Tov.Božiča je presenetila nizka udeležba na občnem zboru. Meni, da bi iz 
vsake hiše v KS moral biti kdo prisoten v gasilstvu. Boljša in večja 
aktivnost društva je v korist vseh krajanov. Zaradi vojne v letu 1991 so 
bile težave v delovanju tako društev kot tudi zvez. Izdan je bil nov zakon o 
obrambi in zaščiti, v pripravi pa je zakon o gasilstvu. V letu 1992 bi moral 
biti 12.kongres GZS. Zaradi lanskoletnih razmer, kadrovskih in finančnih 
težav je določeno, da se kongres prestavi v leto 1993. Pripravljajo se tudi 
nove gasilske oznake. Veliko je kritik na račun financiranja požarne 
varnosti. Po novem se gasilska organizacija financira iz občinskega 
proračuna. Na plenumu požarne varnosti je bilo veliko razprave okrog 
delovanja OGZ in pa o plačevanju električne energije v gasilskih 
organizacijah. Poveljniki v OGZ bodo poskrbeli za izobraževanje kadrov. 
Pohvala pionirjem za dosežene rezultate na tekmovanjih.      
 
Sledile so volitve novega upravnega odbora. Ker se člani niso odločil  o 
novem predsedniku, se je občni zbor prekinil in se ponovno skliče, ko bo 
znan celoten upravni odbor. 

 
1.marec  nadaljevanje občnega zbora 
  Izvoljeni so bili organi društva. 

Upravni odbor: 
- predsednik Anton Rozman, 
- podpredsednik Dušan Strmljan, 
- poveljnik Jani Kajbič, 
- podpoveljnik Janko Drolc, 
- tajnik Irena Novak, 
- blagajnik Martina Bokal, 
- mladinski mentor Franci Štrajhar, 
- šoferja Janez Drobež, 

Franci Klopčič. 
 
Nadzorni odbor: 

- Franci Lebar, 
- Drolc Jože, 
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- Franci Drobež. 
 

Podpisniki žiro računa:  
- Ivan Sopotnik, 
- Jože Kolenc, 
- Irena Novak. 
 

Franca Lazar se naprosi za ureditev kronike društva. Predlog članov je 
bil, da se športno in gasilsko društvo povežeta in uredita igrišče, da bo 
prostor primeren za javne prireditve. 

 
7.junij  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na veselico, ki bo 20.junija pri lovskem domu 

 
14.junij republiško tekmovanje v Ptuju 
 
20.junij veselica s srečelovom 
 
18.oktober plaz pri Krhlikarjevih 
 
3.november požar pri Janovih (Polc) v spodnjih Znojilah – gorel je kozolec 
 
13.november seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- obračun veselice 
- požar v Znojilah, člani predlagajo, da se izvede nabiralna akcija za 

oškodovance 
- spor med poveljnikom in hišnikom o neizpolnjevanju nalog 
- sejna soba je na novo prepleskana, uredila se je orodjarna in arhiv 
 

21.november požar v kurilnici pri Guštinovih v spodnjih Znojilah 
 
 
 
 

1993 
 
 
29.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na letno konferenco 
- priprava plane za tekoče leto 

 
7.februar letna konferenca 

Poleg članov se je letne konference udeležil tovariš Flisk iz OGZ Zagorje. 
Predsednik je po prvem letu delovanja podal svoje poročilo. Kljub temu, 
da v prostovoljnih gasilskih društvih ni prav veliko denarja, pa ta ne smejo 
zamreti. V preteklem letu je bilo opravljenih nekaj del na domu: pleskanje 



Kronika PGD Čemšenik  Stran: 109/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

sejne dvorane, preureditev stare orodjarne v garderobo, preureditev 
garaže in uredili smo arhiv društva. Srečali smo se z vrsto težav, najbolj 
neprijetna pa je bila ta, da so našo desetino pionirk na republiškem 
tekmovanju diskvalificirali zaradi zastarelih uniform. V preteklem letu so 
bile tri intervencije: plaz in dva požara.  
 
Predstavnik OGZ nas je seznanil s predvideno kategorizacijo društev in 
izrazil upanje, da bo za nas ugodna, saj je naša KS velika.  
 
Sprejet je bil sklep, da se nekaj društvenega denarja nameni za nabavo 
uniform. Za mentorja mladine se določi Oto Kolenc.    

 
25.april seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- 21.avgusta se pripravi veselica 
- izkupiček bo namenjen za nabavo uniform, obenem pa bi izvedli še 

nabiralno akcijo za nabavo delovnih uniform 
- v nedeljo 2.maja se bomo udeležila Florjanovega praznovanja v 

Šentgotardu.  
 
2.maj  praznovanje Florjana v Šentgotardu 
 
6.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na veselico  

 
17.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- še zadnje priprave na veselico 
- pripravili bomo tudi »tehtanje pršuta« 

 
21.avgust veselica s srečelovom 
 
3.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- obračun veselice 
- razdelitev že pred časom nabavljenih cevi po vaseh 
- v mesecu požarne varnosti se bo naredila inventura opreme po vaseh 

 
27.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- predsednik je ugotovil, da se čemšeniški gasilci letos niso udeležili 

nobenih tekmovanj in zahteval pojasnilo od poveljnika 
- poveljnik je za vzrok navedel pomanjkanje opreme in uniform 
- nabavijo se obleke za dve desetini 
- za pomoč se poprosi tudi na KS 
- vsa popravila motork in avtomobilov se vršijo na OGZ 
- pregled opravljenih aktivnosti v mesecu požarne varnosti 

 
12.december seja 
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Obravnavane teme in sklepi: 
- plan potreb društva, ki ga je potrebno poslati na OGZ 
- svet KS je odobril sredstva za nabavo delovnih oblek 
- na OGZ se pošlje prošnja za nabavo avtomobilskih gum 

 
 
 
 

1994 
 
 
14.januar Lastnina Gasilskega društva Čemšenik preide iz družbene na društveno. Iz 

otvoritvene bilance je razvidno, da je vrednost premoženja gasilskega 
društva na ta dan znašala 7.869.009,32 SIT. 
   

28.januar seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava za letno konferenco, ki bo 20.februarja 
- plan dela za leto 1994 
- organizacija udeležbe na pogrebih 
- veselica bo 16.junija 

 
20.februar letna konferenca 

Tudi letos se je letne konference kot predstavnik OGZ udeležil Janez 
Groboljšek. Predsednik je podal poročilo. V preteklem letu smo nabavili 
20 delovnih oblek in tri paradne uniforme. Pri tem nam je pomagala tudi 
KS. Operativa ni bila ravno aktivna, sodelovala pa je pri gašenju požara, 
ko je gorel  župnijski hlev. V prihodnjem letu se pričakujejo velike 
spremembe na področju zakonodaje. Prostovoljni člani imajo enake 
pravice kot profesionalni. Uradno se priznava vse dosedanje nepriznano 
delo gasilcev. Iz teh zakonov izhaja tudi kategorizacija naselij, tipizacija 
opreme in celotno delovanje društva.  

 
7.maj  praznovanje Florjana v Šentgotardu 
 
22.maj  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- otvoritvena bilanca društva na dan 14.1.1994 
- popisali bomo vsa sredstva GD Čemšenik na dan 14.1., do konca 

meseca pa je potrebno otvoritveno bilanco oddati na SDK in GZ 
Zagorje 

- veselico bomo imeli 18.6. pred domom na Prvinah 
 
16.junij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na veselico 

 
18.junij veselica s srečelovom 
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6.julij  seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- 10. julija bo v Čemšeniku slovesnost nove maše 
- gasilci bomo skrbeli za red v prometu 
- člani bodo za to ustrezno oblečeni, med seboj bodo povezani z 

radijskimi postajami 
- na domačiji Franca Drobež bomo imeli postavljen šank 

 
10.julij  nova maša Petra Polc 
 
11.november neurje na Žagi 
 
 
 
 

1995 
 

 

11.januar seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- priprave na letno konferenco, ki bo 14.januarja 
- priprava letnega plana 
- poveljnik Jani Kajbič je podal odstop, odločanje se odloži do 

konference 
- streha pušča, zato je potrebna popravila  

 

14.januar letna konferenca 
Konference se je udeležil Davorin Slapar, predstavnik OGZ. Društvo v 
preteklem letu ni bilo zadosti aktivno. 
Ob novi maši so bili gasilci redarji. 
Pripravili so veselico, katere dobiček je bil namenjen za nakup uniform. 
Operativa je sodelovala ob poplavah v spodnjem Jesenovem. 
Poveljnik predlaga, naj društvo izvoli novega poveljnika, ker odstopa od 
funkcije. 
 
Društvo je v preteklem letu opravilo lastninsko preoblikovanje, kar 
pomeni prenos družbene lastnine na društvo. 
Vsa društva so prejela osnutek statuta, ki ga je potrebno pregledati in 
poslati pripombe na gasilsko zvezo. 
Predstavnik GZ je predstavil pravila organiziranja in delovanja gasilske 
mladine. 

 
7.maj  praznovanje Florjana v Šentgotardu 
 
20.oktober seja  
  Obravnavane teme in sklepi: 

- mesec požarne varnosti 
- velik problem je, kjer je društvo ostalo skoraj brez operative 
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- poveljnik svoje funkcije ne opravlja, kljub temu, da je na letni 
konferenci obljubil, da bo delo nadaljeval, dokler ne najdemo 
zamenjave 

- zaradi pomanjkanja strokovnega kadra, je potrebno poiskati primerne 
ljudi in jim omogočiti šolanje 

- občina je pripravljena za nakup avtomobila zagotoviti 2/3 sredstev, 
zato se člani odločijo za akcijo zbiranja sredstev  

- prošnja za podporo se naslovi tudi na KS 
- plaketo veterana se podeli Francu Klopčiču in Francu Lazarju 

 
 
 
 

1996 
 

 

14.januar problemska konferenca 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- problem članstva: stanje je kritično in bi lahko pripeljalo do 
prenehanja delovanja društva 

- člani so pokazali interes za tečaj izprašanega gasilca 
- ker je bil interes po obnovitvi desetine, se vpraša dosedanjega 

poveljnika, če je še pripravljen prevzeti desetino, če ne, bomo morali 
poveljnika najeti in ga tudi plačati, dokler se ne izobrazi naš kandidat 

- če se ob požaru kdo ponesreči in ni član PGD, zanj ne velja 
zavarovanje 

- občni zbor bo 10.februarja 
- društvo je dobilo v razpravo osnutek statuta, ki se bo sprejemal na 

občnem zboru 
 
10.februar občni zbor 

Občnega zbora sta se poleg članov udeležila Greta Pregrad in Janez 
Groboljšek. 
Predsednik ugotavlja, da se je v preteklem letu nakopičilo precej 
problemov, še posebej z desetinami. Poveljnik smatra, da operativa nima 
dovolj podpore krajanov in društva. Meni, da bi se z izobraževanjem 
povečalo zanimanje članov.  
V oktobru je bil pregled hidrantov. Moteča je tudi zastarela oprema v 
društvu. 
 
Greta Pregrad je pozdravila navzoče. Povedala je, da gasilstvo vzgajamo 
že v šoli. Učenci tekmujejo za značko. Prav bi bilo, da ti učenci najdejo 
stik tudi z društvom. Problem je bil, ker ni bilo strokovnega kadra. 
 
Janez Groboljšek, predstavnik GZ je obljubil pomoč pri operativi. Gasilci 
morajo biti izobraženi. Res je, da ob intervencijah vsi pomagajo, vendar 
se je treba zavedati, da v primeru nesreč poveljniki kazensko odgovarjajo. 
Največ nesreč je zaradi neznanja.  
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V občini je planirana modernizacija voznega parka. Društvo mora 
sofinancirati 1/3 cene avtomobila. Če se bo društvo odločilo za to 
investicijo, mora to čimprej sporočiti. 
  
Obravnavan in sprejet je bil nov statut. 
 
Za leto 1996 je v planu nabava avtomobila, praznovanje obletnice in 
okrepitev desetin. 
 

19.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- po 1.maju se pošljejo po domovih obvestila o nabirki za avto 
- denar se začne zbirati po 15.maju 
- prošnje se oddajo tudi na podjetja 
- 21.4. bo preizkus cevi v Čemšeniku 
- 28.4. bo razširjen sestanek  
- podpoveljnik ne opravlja več svoje funkcije, zato je potrebno izvoliti 

novega 
 

28.april seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- izvoljen je novi podpoveljnik Mitja Drobež 
- sestava članske desetine 
- tečaj izprašanih gasilcev (28 prijav, zaprosi se za organizacijo tečaja v 

društvu) 
 

5.maj  proslava Florjana v Šentgotardu 
 
25.maj  gasilsko tekmovanje 
 
9.avgust proslava 700-letnice Zagorja 
 
8.september seja 
  Obravnavane teme in sklepi: 

- obletnica društva in prevzem avtomobila 
- ker do 15.septembra društvo ne bo dobilo avtomobila, je vprašljiva 

smiselnost veselice 
- prevzem avtomobila se prestavi do spomladi, ko bo avto že gotovo v 

društvu 
 
21.december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- društvo je končno dobilo nov avto, ki pa bo tudi že kmalu opremljen za 

gasilske potrebe 
- občni zbor bo v soboto 25.januarja 
- staro vozilo se proda za 1000 DEM 
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1997 
 
 
15.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava letnega plana 
- na občnem zboru se predlaga v ponovno potrditev isti upravni odbor 
- za člana nadzornega odbora se predlaga Branko Nimac 
- odpiše se 20 stolov in 10 kom tlačne C cevi 
- v tem letu je potrebno pripraviti predlog napredovanj 
- sprejeta pravil o uporabi gasilskega vozila 

 
25.januar občni zbor 

Občnega zbora sta se poleg članov udeležila Franc Sešlar, predstavnik GZ 
Zagorje in Slavi Fakin predstavnica KS. Glavna lanska akcija je bila 
nabava gasilskega vozila. Ob koncu poletja je društvo nameravalo 
pripraviti prevzem in praznovanje 65-letnice društva, vendar avtomobila 
do takrat nismo prejeli. Avto je sedaj že opremljen, prevzem bo spomladi. 
Ob tej priliki gre zahvala organizacijam in podjetjem, ki so nam 
pomagala: občina Zagorje, KS Čemšenik, SVEA Zagorje, ETI Izlake, 
Siporex, GP Trojane, KD Cantate, KZ Izlake. 
V preteklem letu smo si zadali nalogo oživitve članstva, kar nam je delno 
tudi uspelo. 
 
Potrjen je bil nov statut. 
 
Izvoljen je bil upravni odbor: 

- predsednik Anton Rozman, 
- podpredsednik Dušan Strmljan, 
- tajnik Irena Polc, 
- blagajnik Martina Bokal, 
- poveljnik Jani Kajbič, 
- podpoveljnik Mitja Drobež, 
- mladinski referent Franci Štrajhar, 
- člana Janez Drobež in 
- Franci Klopčič. 

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Franci Drobež, 
- člana Franci Lebar in 
- Branko Nimac. 
 

Zakoniti zastopnik društva: 
- Anton Rozman. 

 
Plan dela za to leto: usposabljanje mladine, slovesen prevzem avtomobila, 
popravilo strehe in ureditev sejne sobe.  

 
  V društvu je zanimanje za šolanje poveljnika, vendar je šola v Ljubljani. 
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16.marec seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- določitev pravnega naslednika društva: pravni naslednik PGD 

Čemšenik je Gasilska zveza Zagorje 
- organizira naj se tečaj za izprašane gasilce 

 
15.junij seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- organiziranje slovesnega prevzema novega gasilskega avtomobila 
- prevzem bo na igrišču  
- povabi se sosednja društva 

 
28.junij prevzem avtomobila 
 

 
Zbor gasilcev pri župnišču 

 
    
 

 
   Povorka proti igrišču 
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Program prireditve: 
1. nastop MPZ LIPA 
2. blagoslov avtomobila 
3. govor predsednika 
4. govori gostov 
5. nastop šole 
6. predaja ključev 

 

     
        Prihod na prizorišče prevzema 

 

  
   Blagoslov avtomobila 
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  Nastop učencev osnovne šole Čemšenik  
 

 
  Župan predaja ključe predsedniku 
 

 
  Predsednik predaja ključe šoferju 
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25.avgust seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- točilni pult s Čemšeniške planine so nam planinci ponudili po ceni 

70.000 SIT, društvo nima gostinske dejavnosti in z njim ne bo služilo 
- pripravljeni smo dati 15.000 SIT, na razpolago je tudi drugim 

ponudnikom 
- izobesijo se plakati za pregled gasilnih aparatov 

 
11.oktober tekmovanje pionirjev 
 
12.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- 11.10. je potekalo tekmovanje pionirjev, rezultatov še ni 
- v tem mesecu je bil pregled hidrantov, ki so v slabem stanju 
- gasilska zveza organizira šolanje za vodje enot, ki se ga bodo udeležili 

tudi trije naši člani 
 
18.oktober seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- organizirano bo izobraževanje gasilcev, zato moramo poslati na 

gasilsko zvezo seznam kandidatov 
 
 
 
 

1998 
 
 
18.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor 
- nadzorni in upravni odbor ostane isti 
- člane se obvesti 10 dni prej, izobesijo se tudi plakati 
- dopolni se operativa: poveljnik Jani Kajbič, podpoveljnik Mitja 

Drobež, vodnik Darko Šerak, mentor mladinske desetine Franc 
Štrajhar 

- plan dela za leto 1998 
- potrditev kandidatov za poveljnika in člane poveljstva GZ Zagorje 
- določijo se novi podpisniki žiro računa: Dušan Strmljan, Irena Polc, 

Martina Bokal 
- obleke za delovno desetino morajo biti v domu 
- zapisnik občnega zbora mora biti do 8.februarja dostavljen na GZ 

Zagorje 
 
31.januar občni zbor 

Občnega zbora sta se poleg članov udeležila še Franc Božič, predsednik 
OGZ in Slavi Fakin, tajnica KS.  
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Glavne aktivnosti v preteklem letu so se vrstile okrog prevzema novega 
avtomobila. Tudi finančno je to kar lep zalogaj za društvo. Precej 
aktivnosti je povzročila tudi nova registracija društva in nov statut. 
Društvo se ponovno imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Čemšenik.  
 
Vsega kar smo si zadali v prejšnjem letu, nismo izpolnili. Najbolj se sedaj 
mudi popraviti streho na domu, da se ne bo delala škoda.  
 
Franc Božič je društvu čestital za nabavo novega avtomobila. Bil je 
zadovoljen, ker je na zboru prisotnih veliko mladih. V prihodnje bo treba v 
občini nameniti več sredstev za opremo. Prisotni so bili seznanjeni z 
kandidati za vodilne funkcije v GZS in GZ Zagorje. Glede kandidatov ni 
bilo pripomb, razen za predsednika GZ Zagorje so bili mnenja, da naj se v 
primeru izvolitve odpove vodilni funkciji v društvu. 
 
V nov upravni odbor so bili izvoljeni: 

- predsednik Anton Rozman, 
- podpredsednik Dušan Strmljan, 
- tajnik Irena Polc, 
- blagajnik Martina Bokal, 
- poveljnik Jani Kajbič, 
- podpoveljnik Mitja Drobež, 
- mentor mladih Franci Štrajhar, 
- člana Janez Drobež in 
- Franci Klopčič. 

 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: 

- Branko Nimac, 
- Franci Drobež, 
- Franc Lebar, 
- Jože Brvar, 
- Janko Obreza. 
 

Poveljstvo: 
- poveljnik Jani Kajbič, 
- Mitja Drobež, 
- Darko Šerak, 
- Franc Štrajhar, 
- Jože Vetršek. 

 
Častno razsodišče: 

- Franc Klopčič, 
- Jože Kolenc, 
- Viki Sajovic, 
- Stane Kovač. 

 
Delegati za občni zbor GZ Zagorje: 

- Janez Drobež, 
- Anton Rozman, 
- Jani Kajbič. 
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Glavni nalogi za to leto sta: vzdrževalna dela v domu in usposabljanje 
gasilcev. 

 
10.maj  seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- določi se še en praporščak, to je Franci Lebar 
- čiščenje in obešanje prapora še vedno opravlja hišnik 
- kandidati za kongres so: Mitja Drobež, Jani Kajbič, Jože Vetršek 
- nabavijo se tri uniforme 
- če avtomobila cel dan ni v garaži, je to potrebno sporočiti centru za 

obveščanje 
- župan je obljubil tudi pomoč pri vzdrževanju gasilskih vozil 
- tečaj za nižje gasilske častnike bo jeseni 
- blagajniški maksimum priročne blagajne je 20.000,00 SIT 
 

3.oktober gasilsko tekmovanje 
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18.oktober seja 
Obravnavane teme in sklepi: 
- poročilo o tekmovanju v Hrastniku 
- precej je bilo kritik na organizacijo tekmovanja, vendar ne gre 

zanemariti tudi neresnosti tekmovalcev, zato sta poveljnik in 
podpoveljnik podala javno grajo in pričakujeta v bodoče več resnosti 

- predlog članov za svet KS: Stane Kovač, Jože Remškar, Jože Vetršek 
- na koledar bomo letos natisnili slike iz domačega društva 

 
19.december seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- ob razdelitvi koledarjev se pobirajo prostovoljni prispevki za obnovo 

strehe 
- poiskati je potrebno ponudbe za obnovo strehe 
- seznam naslovov za novoletne čestitke 
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1999 
 
 
23.januar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor, ki bo 7.februarja 
- Franc Lazar in Franc Klopčič bosta na občnem zboru prejela plaketo 

veterana, zato jima je potrebno poslati posebno vabilo 
- plan dela za leto 1999 
- do 1.maja je potrebno urediti čine v društvu 

 
7.februar občni zbor 

Občnega zbora se je poleg članov udeležil tudi predstavnik GZ Zagorje 
tov.Flisk. Društvo v preteklem letu ni bilo posebno aktivno. Tekle so 
priprave na popravilo strehe, ki nas čaka v tem letu. Poveljnik je izrazil 
razočaranje nad organizacijo regijskega tekmovanja. V oktobru je bil 
pregled hidrantnega omrežja, ki je v slabem stanju in potrebno obnove. 
 
Tov.Flisk je pohvalil številno udeležbo na zboru, še posebej mladih. Sedaj, 
ko so društva opremljena z novimi avtomobili, bo potrebno nameniti več 
pozornosti nabavi opreme. 
Začela so se testiranja za vodje enot. Testiranje ni zahtevno, vendar je 
predpisano in mora biti. 
Glede tekmovanja je kritika upravičena. Poveljstvo GZ Zagorje je 
protestiralo, vendar se ni dalo nič narediti. 
G.Nimac je apeliral, da se vpliva na javne službe na občini za pomoč pri 
obnovi hidrantnega omrežja. Predstavnik GZ je obljubil pomoč, potrebno 
pa se je povezati tudi s KS.  
Predsednik KS Ivo Globokar s problematiko še ni seznanjen, vendar se bo 
o njej informiral, ter predlagal to na dnevni red sveta KS. 
 
Za to leto je v planu obnova ostrešja, ureditev sejne sobe in izvedba tečaja 
za gasilce. Mladi gasilci so pokazali velik interes za obisk tečaja.   

 
Na tem občnem zboru sta plaketo veterana prejela Franc Lazar in Franc 
Klopčič. Plakete je podelil g.Flisk. 
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17.april seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- še ta teden je potrebno poslati Janezu Groboljšku seznam činov, da se 

nabavili oznake za uniforme, da jih bodo imeli člani do slovesnosti v 
Šentgotardu 

- 5 članov dela izpit za nižjega gasilskega častnika 
- 10 mladih se je udeležilo tečaja za izprašanega gasilca v Kotredežu 

 
29.maj  gasilsko tekmovanje 
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15. in 16. zamenjava ostrešja in kritine na gasilskem domu 
oktober  
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2000 
 
 
5.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor  
- vsa društva morajo urediti svoje evidence na računalniku 
- vsak član bo prejel evidenčni list, ki ga mora izpolniti in vrniti tajnici 
- člane, ki imajo paradne uniforme pa se ne udeležujejo nobenih 

aktivnosti, morajo uniforme vrniti v društvo 
 
19.februar občni zbor 

Poleg članov sta se zbora udeležila predstavnik Gasilske zveze Zagorje 
Andrej Kreže in predsednik sveta KS Čemšenik Ivan Globokar. V 
preteklem letu se je obnovilo ostrešje doma. Člani so opravili okrog 400 
prostovoljnih delovnih ur.  
 
Na področju izobraževanja smo bili tudi kar uspešni, saj je izpit za 
podčastnike opravilo 5, za izprašane gasilce pa 9 članov. Mladi gasilci so 
uredili garderobo za delovne uniforme.  V zadnjem letu je bil na našem 
območju samo en manjši požar, odstranjevali pa smo veje s cestišča ob 
neurju. Pokazala se je potreba po nabavi motorne žage. Tako člani kot 
pionirji so bili na tekmovanju dokaj uspešni.  

 
27.april - preurejanje sejne sobe gasilskega doma 
15.maj 

 
20.maj  gasilsko tekmovanje 
 

   
   
30.september seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- aktivnosti v mesecu požarne varnosti 
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- gasilska zveza je obljubila nabavo delovnih čevljev, zato jim je 
potrebno posredovati podatke 

- evidenco članstva je treba posredovati na GZ do konca oktobra 
- pri poveljniku GZ se je potrebno pozanimati o pravilih za 

napredovanje 
- uredila so se tla v sejni sobi, potrebno je nabaviti še karnise in zavese 
- potrebno bo urediti tudi klopi 

 
11.november izdelava betonske plošče v kleti 
 
 
 
 

2001 
 
 
3.februar seja 

Obravnavane teme in sklepi: 
- priprava na občni zbor 
- plan dela za leto 2001 
- poveljnik se pritožuje, da še vedno niso urejeni čini, vendar ostali člani 

smatrajo, da je to njegovo delo 
 
10.februar občni zbor 

Občnega zbora se je udeležil predstavnik GZ Jože Ranzinger. V preteklem 
letu je bilo društvo precej aktivno. Dokončali smo dela na strehi, uredili 
tla v sejni sobi in jo opremili s karnisami, zavesami in novimi klopmi. V 
kletnih prostorih smo izdelali betonsko ploščo. Na lanskem občnem zboru 
je bila izražena potreba po nakupu motorne žage, ki nam jo je nabavila 
KS. Sodelovanje z GZ je bilo v preteklem letu zelo dobro. V preteklem letu 
na našem terenu ni bilo požara, bil pa je problem pomanjkanja vode. 
Nujno je potrebno nabaviti nekaj nove opreme.  
 
Jani Kajbič in Mitja Drobež sta poročala o vtisih iz sejma, ki sta ga v 
mesecu juniju obiskala v Augsburgu. 
 
Letošnje leto je za društvo leto praznovanja. Zato je potrebno izvesti vrsto 
aktivnosti: pripraviti proslavo, urediti kroniko, izdati brošuro o delu 
društva,  fotografirati člane….  

 
27.maj  fotografiranje članov društva 
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Kronika PGD Čemšenik  Stran: 129/129         

 
Izdelano ob 70-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Čemšenik, 2001 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.junij   ob 15.uri je minilo  

 

70 let  
od ustanovnega občnega zbora  
Gasilskega društva Čemšenik   

 


