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50 let je minilo …
Gasilstvo je največja organizacija v Sloveniji – njena tradicija traja
že kar 148 let.
Dobra organiziranost je pogoj za uspešno delovanje in tako je
gasilstvo na Kalobju aktivno že petdeseto leto. Gasilke in gasilci
smo vsa ta leta ob različnih priložnostih pripravljeni priskočiti na
pomoč sočloveku, ki se znajde v stiski.
Prva leta so bila polna zagona in prostovoljnih akcij, saj je bilo
najprej treba zagotoviti osnovne pogoje in prostor za
novoustanovljeno društvo. Iskrena hvala ustanovnim članom, ki
so in še vedno ogromno prispevajo, da je gasilstvo na Kalobju
uspešno že 50 neprekinjenih let.
Leto za letom se izkazuje trdna povezanost članov. Pohvalimo se
lahko s številnimi dosežki. Na začetku smo imeli prostore v
kaplaniji, nato smo zgradili gasilski dom in poskrbeli za sodobno
opremo, ki jo vsako leto po svojih zmožnostih izpopolnjujemo.
Zadnja leta v društvu poskrbimo že kar za tradicionalne aktivnosti.
Vsako leto se udeležujemo občinskega tekmovanja GZ Šentjur,
»horuk vaj«, kvizov in orientacij. Ob prvem maju postavljamo mlaj
in organiziramo kresovanje ter Florjanovo mašo. V mesecu
požarne varnosti izvedemo razne preventivne aktivnosti,
pripravimo vaje in se udeležujemo skupnih vaj ter aktivnosti s
pobratenim društvom PGD Brezje, s katerim odlično in
neprekinjeno sodelujemo že več kot dve desetletji.
Nenehna skrb za usposabljanje in prenašanje tradicije gasilstva na
najmlajše pa je naša najboljša popotnica za nadaljnje delo.
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Kalobškim
jubileju!

50 let

gasilcem

ob

zlatem

Vsako leto gasilci v naši državi
obeležujemo številne obletnice, ki nas
večinoma opomnijo, da zaustavimo
korak, se ozremo v preteklost in
preverimo naše delo. Naloge, ki jih
opravljamo v dobrobit državljanov, so
vedno zahtevnejše in povečujejo
pričakovanja na področju njihove
osebne ter skupne varnosti. Z
osamosvojitvijo Slovenije smo gasilci
pridobili potrebne zakonske osnove za
boljšo organiziranost in hiter razvoj na področju usposabljanja ter
opremljanja.
Kratek pregled naše polpretekle zgodovine omenjam zato, ker
želim poudariti, da sta naša vizija in poslanstvo ne glede na
politiko države ostala nespremenjena, vaše društvo pa je bilo
vsakokrat del te zgodbe. Prostovoljna gasilska društva Gasilske
zveze Šentjur skupaj s krovno organizacijo lahko na vseh področjih
opravljajo svoje humanitarne naloge samo z lastnim razvojem in
rastjo.
Za dobro povezovanje je nujno spodbujati dobre medsebojne
odnose in pomoč, ustrezno komunikacijo ter prevzemanje
odgovornosti za svoje odločitve.
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Spoštovani vodstvo in organi PGD Kalobje!
Ponosen sem, da sem v petdesetih letih zgodovine vašega
društva, polovico te dobe, z vami delil dobro in slabo. V tem času
se je zamenjalo na najbolj odgovornih funkcijah veliko članov, ki
so se po svojih najboljših močeh trudili za boljšo usposobljenost
in opremljenost operativne enote ter za minimalne prostorske in
druge pogoje, v katerih naj bi uspešno delovale vse generacije
gasilcev. Nekateri posamezniki so še danes aktivni pri delu
organov in komisij naše zveze.
Posebno mesto v mojem gasilskem življenju je našla tudi vaša
iskrena podpora v kandidacijskih postopkih za vodenje krovne
organizacije in ob imenovanju za namestnika predsednika GZS.
Dovolite, da vam čestitam ob vašem jubileju in se vam zahvalim
za vaše prijateljstvo, druženje, vso potrebno pomoč in
sodelovanje. Za vse našteto so zaslužni posamezniki in organi
vašega društva, ki čutijo pri vodenju in upravljanju vso vašo
potrebno oporo, da lahko s svojim humanitarnim poslanstvom
povezujejo vaše krajane, vasi in zaselke ter premagujejo
vsakodnevne težave in se veselijo številnih skupnih uspehov.
Srečno pri vašem delu v prihodnje.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik Gasilske zveze Šentjur:
Janko Cerkvenik, mag. posl. ved
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Spoštovani gasilke in gasilci Kalobja!
V svojem imenu in v imenu Poveljstva
GZ Šentjur vam čestitam ob vašem
jubileju in vam želim še veliko delovnih
uspehov ter izpolnitev vseh želja.
Vaše društvo dosledno izpolnjuje vse
naloge, ki so zapisane v Pogodbi o javni
lokalni službi z Občino Šentjur, ter skrbi
za nemoteno opravljanje gasilske
službe.
Veseli me, da se vaši člani usposabljajo
po programih temeljnega, dopolnilnega in permanentnega
usposabljanja ter na ta način pridobivajo potrebna znanja in
veščine za dobro intervencijsko pripravljenost.
Veliko truda je društvo v preteklosti vložilo tudi v vzgojo mladih
kadrov in članic, kar bogati vaše počutje in krepi medsebojno
zaupanje.
V zadnjih nekaj letih beležimo porast požarov na vašem območju.
V boju z ognjenimi zublji ste pokazali svojo zrelost, poznavaje
učinkovitega vodenja in medsebojno povezanost članov
operative.
Na tekmovalnem področju beležite vedno boljše rezultate in že
sodelujete skorajda v vseh kategorijah, kar pomeni, da se lahko
vaše društvo postavi ob bok vsem ostalim društvom s starejšo
tradicijo.
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Za delo imate potrebne prostorske pogoje, gasilsko osebno in
skupno opremo ter vozili, ki ste ju pridobili z lastnimi sredstvi, s
pomočjo KS Kalobje, krajanov in GZ Šentjur. To pa ne pomeni, da
so vaše skrbi za vzdrževanje in obnovo opreme manjše, saj so pred
vami vedno novi izzivi.
Zahvaljujem se vsem vašim poveljnikom društva, ki so v
preteklosti spremljali in podpirali moje poveljniško delo.
Pri premagovanju težav in obvladovanju potreb vam tudi v
prihodnje želim uspešno delo. Prepričan sem, da se bomo tudi ob
naslednji obletnici veselili novih uspehov in pridobitev.

NA POMOČ!

Poveljnik GZ Šentjur:
Martin Cmok, VGČ II. st.
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Predsednik PGD Kalobje
Letos mineva 50 let, odkar so se
sovaščani in napredno misleči krajani
Kalobja odločili, da se začnejo
organizirano ukvarjati z gasilstvom tudi
v domačem kraju.
Prva naloga gasilskega društva je
seveda gašenje požarov in pomoč
ljudem pri naravnih in drugih nesrečah,
ki se dogajajo v vsakdanjem življenju.
Največ časa in sredstev smo porabili za
gradnjo gasilskega doma, usposabljanje in nabavo opreme za
posredovanje ob tovrstnih nesrečah, kar pa nam ob dobrem
sodelovanju krajanov, krajevne skupnosti in občine ne bi uspelo.
Poleg omenjenih nalog ima gasilsko društvo na podeželju še eno
pomembno vlogo, in sicer organizacijo družabnih prireditev, ki jih
po vaseh gotovo primanjkuje. Skrb za mlade in spoštovanje do
starejših gasilcev predstavlja gesto, ki nam jo zavidajo mnoge
druge organizacije.
Tudi v našem društvu je prihajalo do vzponov in padcev, zato smo
zelo ponosni, da letos praznujemo 50 let delovanja. Ko se ozremo
nazaj, si težko predstavljamo, koliko dobre volje in kompromisov
je pogojeno z delovanjem društva. Samo želimo si lahko, da bo
dobro razpoloženje in razumevanje še dolgo vladalo pri nas. V
društvu živimo za gasilstvo, kulturo, šport, rekreacijo in se na
vsakem od teh področij ob različnih priložnostih tudi predstavimo.
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Z veseljem ugotavljam, da nam z donatorstvi precej pomagajo
krajani in obrtniki iz bližnje ali daljne okolice. S tem kažejo
spoštovanje do našega dela in uspehov ter tako dodajajo
kamenčke v mozaik našega uspešnega delovanja.
Ob 50-letnici našega društva se vsem, ki nam finančno in moralno
pomagate, iskreno zahvaljujem za prehojeno pot in zaupanje.
NA POMOČ!

Predsednik PGD Kalobje:
Anton Močnik, NGČ
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Poveljnik PGD Kalobje
Letos mineva 50 let, odkar so se naši
gasilci začeli organizirano združevati
pod okriljem PGD Kalobje. Najprej so bili
organizirani v obliki gasilskih trojk, ki so
se združevale v gasilski vod, nato pa so
razmere narekovale spremembe in
ustanovili so samostojno gasilsko
društvo. Teh 50 let gasilstva pomeni za
nas in za naš kraj nešteto ur dela,
odrekanj, druženja in tovarištva, pa tudi
stresnih situacij na intervencijah ob
reševanju premoženja ali celo življenj ljudi ter živali. Hkrati pa to
pomeni prav toliko let zavedanja naših krajanov, da so nekje
ljudje, ki so se pripravljeni žrtvovati zanje, poskrbeti za varnost in
pomoč ob različnih preizkušnjah.
Člani operativne gasilske enote, ki posredujemo ob intervencijah
v našem kraju pa tudi izven njegovih meja, smo si v preteklosti
pridobili veliko specialnega znanja na izobraževanjih Gasilske
zveze Šentjur, Gasilske zveze Slovenije, pa tudi iz samostojnih vaj
ter skupnega druženja s pobratenim društvom PGD Brezje.
Na pridobljeno znanje smo lahko ponosni, saj intervencije
postajajo zahtevnejše in nevarnejše, zato jih lahko upravljamo le
ustrezno pripravljeni in izobraženi. Vsa znanja pa lahko
uporabimo samo z ustreznim orodjem, vozili in ostalo tehniko, ki
nam omogoča, da smo pri svojem poslanstvu uspešni.
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Vsa tehnika, s katero društvo razpolaga, je plod prejšnjih vodstev
in razumevanja članstva, da so po potrebi posodabljali opremo.
Moja ocena stanja opremljenosti društva je zadovoljiva, zato si
štejem v čast, da lahko poveljujem takšni enoti, še posebej, ko
društvo praznuje 50 let delovanja.
Ob jubileju čestitam vsem članom, članicam in veteranom ter se
zahvaljujem za vso podporo, ki jo izražate vodstvu društva, da
lahko na naši poti premagujemo vse ovire do zastavljenih ciljev.

NA POMOČ!

Poveljnik PGD Kalobje:
Franc Trupej, GČ I. st.
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Spoštovani članice in člani
Kalobje, gasilke in gasilci,

PGD

obeležujete pomemben jubilej, ki je
hkrati priložnost, da se spomnimo vaše
neprecenljive vloge v naši občini,
lokalnem okolju in v vašem domačem
kraju. Gasilci ste zmeraj prvi. Zmeraj
tisti, ki se brez pomisleka odzovete v
vsakem trenutku. Ne mislite nase,
mislite na sokrajana, svojega bližnjega,
na njegovo dobrobit, življenje,
premoženje. V manjšem kraju, kot je
Kalobje, je povezanost med ljudmi še
izrazitejša in na njej temelji zaupanje v skupnost. Ste sosedje,
sorodniki in prijatelji, hkrati ste gasilci in gasilke, ki morate v
kritičnih trenutkih ravnati premišljeno, hladnokrvno in strokovno,
v skladu s pravili. To zahteva od vas veliko predanosti in
osebnostne moči, zavedanja o odgovornosti, srčnosti in poguma.
Te lastnosti ste članice in člani PGD Kalobje v preteklih letih žal
morali velikokrat pokazati tudi v praksi, ob več intervencijah v
domačem kraju ali ko ste na pomoč priskočili drugim v okviru
gasilske zveze. Težke preizkušnje obenem pomenijo dragocene
izkušnje, pa naj gre za zadovoljstvo ob dejstvu, da ste nekomu
pomagali, ali za trpkost spoznanja, da tudi največ, kar ste lahko
dali, ni bilo dovolj. Zaradi tega ste boljši gasilci in – boljši ljudje.
PGD Kalobje je pomemben vezni člen Gasilske zveze Šentjur, s
katero tvori mrežo izjemno odzivnih, dobro organiziranih in
- 12 -
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tehnično podkovanih aktivnih gasilcev. Sodelovanje z Občino
Šentjur je zgledno in prepričan sem, da bomo tudi v bodoče
uspešno iskali skupne možnosti za vaš razvoj. Vedno nova znanja
in izboljšave opreme so nujna, saj glavni nasprotnik gasilcev že
nekaj časa ni več le ogenj, ampak številne posledice naravnih
nesreč in vremenskih ujm. Prav tako pomoč ponudite ljudem v
mnogih drugih stiskah. Članice in člani PGD Kalobje ste se večkrat
izkazali v takšnih okoliščinah, zato skupaj s celotno gasilsko
organizacijo upravičeno uživate najvišji ugled in zaupanje ljudi v
naši državi. Želim vam, da bi nadaljevali z dobrim delom na
področju izobraževanja, preventivnih akcij ter pridobivanja in
uvajanja podmladka. Ob izkušenih in zglednih vzornikih bo
zanimanja med mladimi gotovo zmeraj dovolj. Ne gre pozabiti še
na prijaznejšo plat življenja; gasilci ste namreč tisti, ki delujete v
kraju povezovalno, organizacijsko pa znate poskrbeti za družabne
dogodke in druženje. Tudi to so zasluge gasilcev, ki jih ne gre
spregledati.
Članice in člani PGD Kalobje, ob 50-letnici delovanja vašega
društva vam iskreno čestitam. Vi ste naša pomoč. Vi ste naša moč!

Župan občine Šentjur:
mag. Marko Diaci
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OB 50–LETNICI PGD KALOBJE
Za nami je spoštovanja vrednih
petdeset let delovanja, ustvarjanja in
nudenja nesebične pomoči soljudem
v stiski in ob nesrečah.
Pot, ki so jo prehodile generacije
naših predhodnikov, ni bila vedno
lahka, a postavljeni so bili trdni
temelji za delovanje in razvoj tudi
vnaprej.
Obdobje petdesetih let na prvi
pogled res ni tako zelo dolga doba,
sploh za organizacijo, kot je gasilsko društvo. Če pa pomislimo, da
takšna društva temeljijo na prostovoljstvu, dobri volji ljudi, ki v
njem delujejo, ter tudi na tistih, ki niso člani, a vseeno zelo
pripomorejo k delovanju in razvoju, obletnica dobi drugačno težo.
Še posebno v tem času, ko se zdi, da je pomagati sočloveku v stiski
prej izjema kot pravilo.
PGD Kalobje je od svojih prvih let, ko je bilo še v povojih z zelo
skromno opremo, do danes zraslo v zrelo društvo, v društvo, ki
ima veliko izkušenj, znanja in poguma ter je opremljeno z dostojno
opremo, da se lahko postavi ob bok drugim prostovoljnim
gasilskim društvom v Gasilski zvezi Šentjur.
V vseh teh letih je bilo vzorno poskrbljeno tako za dom kot
opremo, še posebej pa pozdravljam napredek ob vzgoji mladih
gasilcev, ki se vedno radi udeležujejo aktivnosti v društvu. Ob tej
priložnosti bi se rad zahvalil za vaš prispevek k dopolnjevanju
samega kraja in za spodbujanje družabnega življenja, kajti gasilsko
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društvo je največje in tudi najaktivnejše društvo v Krajevni
skupnosti Kalobje.
Tudi sam sem dolgoletni član PGD Kalobje in vesel sem, da društvo
in krajevna skupnost stremita k uresničevanju skupnih idej in
uspešno sodelujeta pri izvajanju načrtovanih del.
Naj vam ob jubileju iskreno čestitam, naj vas spremljajo novi izzivi,
uspešno uresničujte zastavljene naloge, vaša srečanja in naloge
naj bodo povezana s preventivnimi vsebinami in čim manjkrat z
ognjenimi zublji.
Na koncu pa ne pozabimo na to, da smo gasilsko društvo prevzeli
od naših pradedov, zato ga negujmo in v dobri kondiciji
ohranjajmo našim sinovom, hčeram, vnukom, pravnukom …

Predsednik Krajevne skupnosti Kalobje:
Zdravko Hribernik
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Začelo se je leta 1966 …
Začetki gasilstva na Kalobju segajo v leto 1966, ko se je 31. marca
pripetil največji požar v zgodovini Kalobja. V Kostrivnici pri
Kladnikovih so zgorela tri gospodarska poslopja. Pri požaru so nam
pomoč nudili člani Gasilskega društva Slivnica. Kljub zavzetemu
gašenju je zgorelo devet govedi. Po treh že gorečih poslopjih so
rešili dva stanovanjska objekta in eno gospodarsko poslopje.
Požar je v krajanih vzbudil zelo velik strah, zato so na pobudo
Jožeta Vodeba na Kalobju ustanovili prvo gasilsko trojko, ki je
delovala pod okriljem Gasilskega društva Slivnica. Prvo motorno
brizgalno in vso pripadajočo opremo so za lažji začetek podarili
gasilci GD Slivnica.
Lastnih prostorov člani niso imeli, zato so se sprva namestili pri
Jožetu Vodebu. Prvo trojko so sestavljali vodja in pobudnik Jože
Vodeb, Ivan Romih in Franc Blatnik, ki so bili prva »kalobška«
tekmovalna ekipa. Prvič so se udeležili tekmovanja v Slivnici in
osvojila prvo mesto. Vse priprave in urjenja so potekala na
domačiji Mihaela in Polone Pungaršek, kjer je stanoval Jože
Vodeb.
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Prva gasilska trojka na tekmovanju

Poleg tekmovalne ekipe so društvo sestavljali še ustanovni člani:
Ferdo Pušnik, Ivan Ocvirk, Martin Selič, Branko Pušnik, Ivan Belina,
Anton Mlaker, Jože Zupanc, Stanko Gorišek, Ferdo Mraz, Martin
Brečko ml., Ivan Kovač, Ivan Kukovič, Peter Kupec ml., Anton
Škoberne, Mirko Teržan, Franc Mlaker, Franci Cerkvenik, Jože
Zupanc ml. in Ivan Gračner.
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Leto 1967
Prvi uradni občni zbor ustanovnih članov je bil aprila 1967. Vodil
ga je Jože Vodeb.
Prisotni člani so izvolili prvo vodstvo v sestavi:
predsednik Ivan Ocvirk,
podpredsednik Ferdo Pušnik,
poveljnik Jože Vodeb,
podpoveljnik Franc Blatnik,
tajnik in blagajnik Ivan Belina.
Društvo je delovalo v kaplaniji župnije Kalobje pod okriljem OGZ
Šentjur.

Člani gasilske trojke PGD Kalobje
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Najprej so adaptirali prostor za zasilno delovanje, ker je bil objekt
v zelo slabem stanju. Kmalu po prvem občnem zboru pa so
ugotovili, da kaplanija ne bo zadostovala njihovim potrebam, zato
so sklenili, da bodo zgradili nov gasilski dom, ki bo omogočal boljše
možnosti za delovanje društva. Začeli so z zbiranjem sredstev in
posledično tudi z izbiranjem parcele, ki bi bila ustrezna za
izgradnjo objekta.
Sredstva so ob cerkvenih praznikih (sladkem imenu) zbirali s
postavitvami »pušn šankov« v »farovški štali«, kjer so prodajali
pijačo. Prodaja pijače ob sladkem imenu je postala tradicionalna
in se ohranja še danes. Finančna sredstva so zbirali tudi po
domačijah.
V tem obdobju so najprej kupili novo motorno brizgalno Tomos s
pripadajočo opremo, ki je bila leta 1968 zaradi udara strele že
prvič uporabljena na požaru pri Jerneju Teržanu v Kostrivnici.
Ob prvem maju so na različnih lokacijah začeli postavljali mlaje,
kar se je ohranilo do danes.
Gasilski dom so začeli graditi leta 1974. Zgradili so ga do prve
plošče, nato so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev gradnjo
ustavili. Glede na razpoložljiva finančna sredstva so se odločili za
etapno gradnjo in ga tako uspešno dogradili. Za hrano so v največji
meri skrbeli Ocvirkovi (Florjanovi) in Pušnikovi (Mehčetovi).

- 19 -

PGD KALOBJE

50 let

Izkop temeljev za gasilski dom

Prostovoljci, ki so še danes naši člani, so si pomagali s konji
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Gasilski dom zgrajen do prve plošče

Hkrati so se udeleževali izobraževanj in sodelovali na tekmovanjih
ter drugih prireditvah v sosednjih društvih. Ves čas so intenzivno
zbirali sredstva. Domačini so prispevali tako denar kot tudi druge
materialne prispevke. Vsa dela so člani in domačini prostovoljno
opravili.
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Člani PGD Kalobje

Velika udeležba na slovesnostih v domačem kraju
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PGD KALOBJE

50 let

Vabilo na 10. redni letni Občni zbor PGD Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

V društvu so organizirali tudi izobraževanja. Tečaji za izprašanega
gasilca so bili organizirani v domačem društvu, ostala
izobraževanja pa na Gasilski zvezi Šentjur.
Leta 1976 so pridobili prvo gasilsko vozilo IMV, ki ga je podarila
Gasilska zveza Šentjur.
To leto so imeli tudi večji požar, ki naj bi ga zanetil kres za prvi maj.
Zagorela je zidanica, ki je bila krita s slamo.
Leta 1980 so začeli zbirati sredstva za prvi prapor, ki je bil razvit
ob krajevnem prazniku leta 1981.

Razvitje prvega prapora PGD Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

GLAVNI DAROVALCI PRI NABAVI PRAPORJA

Darovalci za žebljičke

Za trakove prapora so darovali:
LIP Bohor Šentjur, ZZB Šentjur, KS Kalobje, GD Slivnica, OGZ Šentjur, Miha
Vodišek, Stane Valner – avtoprevoznik, GD Šentjur, Prosvetno društvo Kalobje,
Prosvetno društvo Franc Vrunč Dobje pri Planini, Cvetko Mlakar – strojna
zemeljska dela, Franc Šuster – avtoprevoznik.
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PGD KALOBJE

50 let

Leta 1983 so v društvu ponovno poskrbeli za požarno varnost in
posodobitev opreme. Kupili so novo motorno brizgalno znamke
Tomos 300 l in nove cevi. Izobraževali so se, udeleževali vaj in
tekmovanj v okviru gasilske zveze.

Veselo druženje in rajanje ob gasilskem domu

»Ogenj in voda dobro služita, a slabo
gospodarita …«
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PGD KALOBJE

50 let

Tekmovalna ekipa PGD Kalobje leta 1983 v Šentjurju

Zasedanje takratnega upravnega odbora
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PGD KALOBJE

50 let

Postavljanje mlaja

Vesela družba ob prižganem kresu
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PGD KALOBJE

50 let

Leta 1984 je bila ustanovljena tudi gasilska enota Osredek.
Dodelili so jim osnovno opremo za delovanje. Poveljeval jim je
Franc Rozman. Enota ni dolgo delovala.
Potrebe po operativni pripravljenosti so bile vse večje, zato so
sklenili, da pridobijo vozilo, s katerim bodo lahko vozili črpalko.
Kupili so novo vozilo Lada Niva s prikolico in novo črpalko
Rosenbauer 800 l z vsemi pripadajočimi cevmi.
1. 7. 1984 je bil prevzem Lade Nive, prikolice in motorne brizgalne,
ki si jih brez pomoči krajanov in članov ne bi mogli privoščiti.

Utrinek s slovesnosti ob prevzemu Lade Nive in črpalke
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PGD KALOBJE

50 let

Slovesen prihod v sprevodu ob prevzemu Lade Nive in črpalke

Postroj ob prevzemu Lade Nive in črpalke
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PGD KALOBJE

50 let

Gasilci so včasih tudi aktivno sodelovali na pogrebih. Največkrat
so bili nosači krst, ob pridobitvi prikolice pa so krste tudi vozili od
domačih hiš do pokopališča.

Nosači na pogrebih

Pozneje so krste vozili s prikolico
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PGD KALOBJE

50 let

Začeli so z aktivnimi pripravami za dokončanje gasilskega doma.
Leta 1985 se je v gasilskem domu namreč nastanila vojska, ki je
gradila cesto Mravljak–Jezerce, zato so morali urediti sanitarije,
napeljavo in vse potrebno za nastanitev. Vojska je bivala v domu
v letih 1985, 1986 in 1987.
Dela so uspešno izvajali. Dokončali so zgornjo dvorano, estrihe,
elektroinštalacije, izolacijo in mansardo.
Hkrati so uredili tudi okolico gasilskega doma.

»Sovraštva ne gojimo, poznamo le
pomoč, pomagat prihitimo, naj bo dan al'
temna noč!«
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PGD KALOBJE

50 let

20 let delovanja
Leta 1987 so v društvu praznovali 20. obletnico. Slavnostna seja je
bila 17. septembra v prostorih osnovne šole Kalobje.
Glavna prireditev, podelitev priznanj in pohval pa je bila na
občnem zboru, ki je bil 27. decembra v novo urejeni mansardi
gasilskega doma. Takrat so gasilski dom tudi uradno prevzeli.

20 let PGD Kalobje

Stojijo zadaj: Franc Blatnik, Marjan Mlinar, Branko Pušnik, Jože Zupanc, Ferdo
Pušnik, Ivan Belina, Anton Mlaker in Ivan Romih.
Stojijo v sredini: Marjan Kantužar, Alojz Kovač, Miha Mraz, Venčeslav Jager,
Janez Kalan, Marko Drač in Branko Gorišek.
Sedijo spredaj: Ferdinand Mraz, Martin Cmok, Tomšič (vodnik JNA), Martin
Zapušek, Janko Cerkvenik, Peter Cerkvenik in Jože Arzenšek.
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PGD KALOBJE

50 let

Slavnostna seja ob 20. obletnici

Nazdravili so novemu desetletju in novim izzivom
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PGD KALOBJE

50 let

Vabilo ob praznovanju
20. obletnice

Vabilo na 20. občni zbor
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PGD KALOBJE

50 let

Po osamosvojitvi je bila 4. maja 1991 na Kalobju organizirana prva
gasilska maša na Slovenskem v čast svetemu Florjanu. Zaradi
močnega komunističnega vpliva je bila organizacija gasilske maše
zelo tvegano dejanje. Kljub nasprotovanju gasilske zveze in
grožnjam, da se z uniformo ne sme v cerkev, je takratno vodstvo
v sestavi predsednika Ivana Gračnerja, poveljnika Zdravka
Hribernika in tajnika Janka Cerkvenika, ki je bil hkrati pobudnik,
vztrajalo pri pripravah. Mnogi ljudje so dvomili o uspehu, vendar
organizatorji so z velikim optimizmom nadaljevali, iskali sodelavce
in vztrajali pri zamišljenem.
Na prireditev je bil vabljen tudi škof Franc Kramberger, ki je poslal
svojega namestnika stolnega kanonika Stanislava Lipovška.
Vabljeni so bili vsi predstavniki društev iz gasilske zveze kot tudi
vsi sosednji župniki.
Igrala je Pihalna godba Svetina pod vodstvom kapelnika Ivana
Ulage, pri sveti maši pa so peli pevci iz Vodruža pod vodstvom
Ivice Podgoršek.

Godba popestrila praznovanje
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PGD KALOBJE

50 let

Vabilo na prvo gasilsko mašo leta 1991
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PGD KALOBJE

50 let

Pri urejanju cerkve in krašenju sta pomagala takratni predsednik
PGD Šentjur Drago Jančič in Alojz Jošt.
Ob tej priložnosti je izšla žepna brošura o zgodovini Kalobja: opis
cerkve Matere božje in romarske poti na Kalobju, razvoj gasilstva
na Kalobju in praznovanje svetega Florjana. Brošura je bila izdana
v 300 izvodih.

Žepna brošura, izdana ob praznovanju sv. Florjana in prvi gasilski maši na
Kalobju
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PGD KALOBJE

50 let

Pri mašnem bogoslužju so sodelovali stolni kanonik Stanislav
Lipovšek, domači župnik Vilibald Brglez, Milan Zdolšek, župnik iz
Dobja, in Andrej Mazej, župnik s Slivnice.

Blagoslov in začetek obreda

Sprevod v cerkev v spremstvu godbe

- 39 -

PGD KALOBJE

50 let

Kljub velikemu dvomu in veliki antipropagandi se je maše
udeležilo 105 uniformiranih gasilcev.
Praznovanja svete maše so se udeležili gasilci PGD Dobje, PGD
Planina, PGD Šentjur, PGD Lokarje, PGD Dramlje, PGD Šentvid pri
Grobelnem, PGD Breze, PGD Prožinska vas, PGD Vinska Gora in 42
domačih članov.
Prireditev je kljub slabemu vremenu proti pričakovanju uspela in
na željo organizatorjev postala tradicionalna. Naslednja leta so s
praznovanjem svetega Florjana začela tudi druga gasilska društva.
Leta 1992 so praznovali 25. obletnico delovanja društva in jo
obeležili skupaj z drugo Florjanovo mašo. Slavnostno sejo in
podelitev priznanj so imeli na 25. občnem zboru.

25. obletnica delovanja društva je bila obeležena z drugo Florjanovo mašo
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PGD KALOBJE

50 let

25. redni letni Občni zbor PGD Kalobje

Petje, ples in igra najmlajših gasilcev ob 25. obletnici
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PGD KALOBJE

50 let

V obdobju od leta 1993 do leta 1996 se je društvo pripravljalo na
velik finančni zalogaj z željo, da bi kupili novo orodno vozilo.
Čeprav navzven ni bilo videti, da se v društvu kaj dogaja, so bile
vse sile usmerjene v zbiranje finančnih sredstev in varčevanje.
Ker je bilo staro vozilo Lada Niva že dotrajano, je bilo treba
razmišljati o zamenjavi. Glede na potrebe, težavnost in
razgibanost terena so se odločili, da potrebujejo štirikolesni
pogon. Tako so s pomočjo krajanov in zvestih sponzorjev leta 1996
kupili novo orodno vozilo znamke VW transporter syncro, ki so ga
20. 7. 1996 tudi uradno prevzeli.

Prevzem novega orodnega vozila
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PGD KALOBJE

50 let

Požarni okoliš PGD Kalobje je relativno hribovit. Vasi so gručasto
razpršene po pobočju, zato nam pokritost z gasilno vodo
predstavlja velik problem. Pokritost hidrantnega omrežja je zelo
skromna, zato smo bili v primeru požarov in ob ostalih potrebah
po vodi odvisni od sosednjih društev.
Tedanje vodstvo se je teh pomanjkljivosti zavedalo, zato so resno
začeli razmišljati o nabavi cisterne. Ker pa PGD Kalobje po
kategorizaciji ni bilo upravičeno do nakupa svoje cisterne, so kljub
nasprotovanju GZ kupili rabljeno avtocisterno TAM 4500 s 5000litrskim rezervoarjem.
Cisterno so kupili od PGD Brezje pri Mariboru.

Velika pridobitev – prva cisterna v PGD Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

Gasilski dom s prvo cisterno, ki ji manjka še garaža

Gasilski dom z voznim parkom in opremo
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PGD KALOBJE

50 let

S težko pričakovano pridobitvijo pa je nastala že naslednja težava,
saj so morali zgraditi prizidek in v njem garažo za cisterno.
Že naslednje leto se je vodstvo odločilo za gradnjo prizidka,
vendar težavam ni bilo videti konca.
Ob pomanjkanju sredstev so imeli težavo še s pridobivanjem
gradbenega dovoljenja. Zahvaljujoč trdni volji članov in njihovemu
prostovoljnemu delu ter prispevkom krajanov jim je po
dolgotrajnih uradnih postopkih uspelo prizidek dokončati še v
istem letu. Storjenih je bilo več kot 1000 prostovoljnih ur.

Izkop temeljev za prizidek garaže za cisterno
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PGD KALOBJE

50 let

Dela so potekala kot po tekočem traku

Z marljivimi rokami je prizidek pridno rastel
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PGD KALOBJE

50 let

Ob osamosvojitvi Slovenije se je spremenila zakonodaja in s tem
tudi simboli gasilstva, zato so bili primorani menjati prapor.
Razvili so nov prapor, ki ga imamo še danes.

Razvitje drugega prapora PGD Kalobje

Darovalci za spominske trakove
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PGD KALOBJE

50 let

Darovalci za zlate žebljičke
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PGD KALOBJE

50 let

Prapor PGD Kalobje

Prapor PGD Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

Z nakupom cisterne se je sklenilo tudi trdno prijateljstvo s PGD
Brezje iz Maribora.
Na podlagi tesnega sodelovanja in dobrih odnosov so leta 1997
sprejeli sklep o skupnem medsebojnem sodelovanju in nato
februarja 1999 podpisali listino o prijateljskem sodelovanju.
Dobre odnose in medsebojno vsestransko sodelovanje krepimo
še danes.

Veselo druženje na izletu s prijatelji iz Brezja
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PGD KALOBJE

50 let

Listina o prijateljskem sodelovanju s PGD Brezje
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PGD KALOBJE

50 let

Po dolgem obojestranskem tesnem sodelovanju in utrjevanju
prijateljstva so člani obeh društev sprejeli sklep o podpisu listine
o pobratenju. Tako smo junija 2007 podpisali listino o pobratenju
med PGD Brezje in PGD Kalobje.
S pobratenjem društvo ni pridobilo samo prijateljstva, temveč
tudi tesno sodelovanje na operativnem področju v smislu
izobraževanj in skupno izvedenih vaj kakor tudi pomoči, kadar
smo to potrebovali.
Še vedno imamo letna srečanja in organiziramo skupne izlete, ki
so vsako leto nekaj posebnega in nepozabnega.

Še podpis prijateljske zaveze
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PGD KALOBJE

50 let

Listina o pobratenju s PGD Brezje
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PGD KALOBJE

50 let

Skupno predavanje o izolirnih dihalnih aparatih

Zaključek vaje reševanja iz notranjih prostorov s PGD Brezje
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PGD KALOBJE

50 let

Izobraževanje s PGD Brezje in seznanitev z vrvno tehniko

Uspešno opravljena vaja s PGD Brezje v Osredku
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PGD KALOBJE

50 let

Florjanova maša s PGD Brezje

Nepozabni izleti in doživetja s PGD Brezje
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PGD KALOBJE

50 let

Od leta 2005 naprej smo v notranjosti gasilskega doma opravili
veliko del. Napeljali smo vodovod in centralno kurjavo, menjali
okna, uredili elektroinštalacije, ometali stene, uredili sanitarije v
dvorani in preuredili kuhinjo.

Prenova kuhinje

Kljub obilici dela pa nikakor nismo pozabili na operativo. Opremo
smo zamenjali in modernizirali, nakupili smo veliko zaščitnih
sredstev, skratka opremo v garaži smo neprestano posodabljali.
Želja po pomladitvi cisterne je bila velika, vendar tako kot ves čas
do zdaj tudi tokrat nismo mogli brez finančne pomoči, ki so nam
jo s prostovoljnimi prispevki namenili krajani. Leta 2006 nam je s
sodelovanjem Krajevne skupnosti Kalobje in prostovoljnimi
prispevki krajanov uspelo zbrati potrebna finančna sredstva.
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PGD KALOBJE

50 let

Glede na razgiban hribovit teren smo kupili rabljeno podvozje
tovornega vozila MAN 4x4, naslednje leto (2007) pa smo izvedli
nadgradnjo in vozilo opremili.

Podvozje − pripravljeno za nadgradnjo

Nadgrajena cisterna – pripravljena za uporabo
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PGD KALOBJE

50 let

23. 7. 2007 smo ob državnem prazniku slavnostno prevzeli novo
pridobljeno avtocisterno, težko pričakovani vodovod in razvili
prapor Društva invalidov Kalobje. Slovesnost smo zaključili z
veselico, ki jo je popestril ansambel Simona Gajška.

Prevzem nove cisterne ob državnem prazniku
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PGD KALOBJE

50 let

Slavnostna parada

Cisterno je blagoslovil gospod župnik Peter Orešnik
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50 let

Razstava opreme in nadgradnje ob prevzemu

Ponosni najmlajši s priznanji s tekmovanj
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PGD KALOBJE

50 let

Leta 2009 smo se odločili za prenovo zunanjosti gasilskega doma.
Menjali smo garažna in vhodna vrata. Stara garažna vrata smo
nadomestili z dvižnimi, obojna vhodna vrata pa smo zamenjali s
plastičnimi.

Ob prenovi iznajdljivost vedno prav pride

»Le kdor ima srce in voljo čvrsto, stopi
naj v gasilsko vrsto!«
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PGD KALOBJE

50 let

Menjavanje vrat in urejanje okolice

Urejanje izolacije okoli gasilskega doma
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PGD KALOBJE

50 let

Sledile so priprave za izdelavo fasade, za katero smo poskrbeli v
letu 2010 in tako polepšali podobo gasilskega doma.

Gasilski dom je dobil novo podobo

V istem letu smo kupili novo motorno brizgalno Jöhstadt. Pri
nabavi nam je pomagala GZ Šentjur.

Črpalka Jöhstadt
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50 let

Spet se je začelo obdobje varčevanja, nabiranje finančnih
sredstev, saj je bilo moštveno vozilo zrelo za menjavo z novejšim.
Leta 2013 smo ob pomoči krajanov, KS Kalobje in GZ Šentjur kupili
novo vozilo za prevoz moštva VW Transporter in prikolico za
prevoz črpalke ter opreme.

VW Transporter – nova pridobitev PGD Kalobje

Prevzem novega kombija
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PGD KALOBJE

50 let

Parada ob prevzemu kombija

Postroj praporščakov na slovesnosti ob prevzemu
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PGD KALOBJE

50 let

Nova podoba gasilskega doma s prenovljenim voznim parkom

»Sveti Florjan nad nami bdi,
varuje pred ognjem nas dneve in noči.«
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PGD KALOBJE

50 let

Kot druga društva tudi mi od leta 2013 organiziramo
meddruštveno tekmovanje v suhi CTIF in mokri lӧschangriff vaji
ter se trudimo, da bi postala izvedba tekmovanj v prihodnje
tradicionalna.

Pripravljeni na start v suhi izvedbi vaje CTIF

Pripravljeni na start v mokri izvedbi vaje s sedmimi gasilci (löschangriff)
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PGD KALOBJE

50 let

Tradicionalna
postavitev mlaja

Prijetno druženje ob kresu
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50 let

8. maja 2016 smo praznovali 25. obletnico prve gasilske maše v
Sloveniji v čast sv. Florjanu. Tako kot leta 1991 je tudi tokrat mašo
vodil zdajšnji celjski škof Stanislav Lipovšek. Pri maši so sodelovali
pevci iz Vojnika, sprevod pa je popestrila pihalna godba z Vrha nad
Laškim.
Kljub slabemu vremenu se je maše udeležilo veliko krajanov in
gasilcev sosednjih društev.

Sprevod v cerkev ob 25. obletnici Florjanove maše
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50 let

Sprevod je spremljala kočija, s katero smo peljali kipec in sliko sv. Florjana

Mašo sta darovala gospod škof Stanislav Lipovšek in gospod župnik Peter
Orešnik
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50 let
PGD KALOBJE

Maša v čast svetemu Florjanu 2017
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PGD KALOBJE

50 let

Vodstvo PGD Kalobje
PREDSEDNIK

POVELJNIK

Anton MOČNIK, NGČ

Franc TRUPEJ, GČ I. st

TAJNIK

BLAGAJNIČARKA

Dejan HRIBERNIK, GČ

Marjeta VODEB, GAS
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PGD KALOBJE

50 let

UPRAVNI ODBOR PGD KALOBJE

Zadaj od leve proti desni:
Dejan Hribernik, Franc Zupanc, Zdravko Kladnik, Cveto Privšek in
Anton Močnik.
Spredaj od leve proti desni:
Jože Arzenšek, Martin Zapušek, Ferdo Pušnik in Franc Trupej.
Odsotna: Robert Belina in Zdravko Hribernik.
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50 let

NADZORNI ODBOR PGD KALOBJE

Od leve proti desni:
Janez Belina, Zvonko Kladnik in Ivan Šafran.
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50 let

VETERANI

Zadaj od leve proti desni:
Danijel Šohar, Milan Kalan, Martin Zapušek, Anton Mlaker, Ivan
Šafran, Franc Blatnik in Franc Kupec.
Spredaj od leve proti desni:
Ivan Romih, Ivan Gračner, Boris Flis, Jože Tovornik, Venčeslav
Jager in Ferdo Pušnik.
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50 let
PGD KALOBJE

Članice in člani PGD Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

Vodstvo PGD Kalobje skozi čas
PREDSEDNIKI

obdobje

POVELJNIKI

obdobje

Ivan Ocvirk

1967–1970

Jože Vodeb

1967–1970

Ferdo Pušnik

1970–1978

Franc Blatnik

1970–1972

Jože Kupec

1978–1979

Marjan Mlinar

1972–1974

Franc Šafran

1980–1982

Franc Jager

1974–1977

Martin Zapušek

1983–1987

Boris Pušnik

1977–1982

Ivan Gračner

1988–1992

Boris Flis

1983–1987

Ferdo Pušnik

1993–2001

Zdravko Hribernik

1988–1992

Franc Blatnik

2002–2007

Vojko Hribernik

1993–1999

Vojko Hribernik

2008–2011

Roman Selič

1999–2001

Anton Močnik

2012–

Vojko Hribernik

2002–2007

Franc Trupej

2008–

TAJNIKI

obdobje

Janko Cerkvenik

1986–1992

Ivan Belina

1967–1972

Franc Vodeb

1993–1994

Ferdo Pušnik

1972–974

Zlatka Brečko

1994–1997

Janko Cerkvenik

1974–1978

Jože Arzenšek

1997–1998

Zvonko Kovačič

1978–1979

Simon Šafran

1998–1999

Janko Cerkvenik

1980–1982

Grega Lunar

1999–2001

Andreja Gradič

1983–1985

Dejan Hribernik

2002–
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PGD KALOBJE

50 let

Odmevnejši požari skozi čas
Kostrivnica, Hribar – požar stanovanjske hiše,
Kostrivnica, Tržan – požar na gospodarskem poslopju,
Kalobje, Firant – požar na zidanici,
Vodruž, Belej – požar na gospodarskem poslopju,
Planinca, Gradič – požar na gospodarskem poslopju,
Vodruž, Hercog – požar stanovanjske hiše,
Jazbin Vrh, Močnik – požar vikenda,
Trno, Kamenšek – požar zidanice,
Vezovje, Belej – požar v kuhinji,
Kalobje, Pušnik – požar na gospodarskem poslopju,
Kalobje, Knjižnica – požar v knjižnici,
Osredek, Jančič – požar stanovanjske hiše,
Vezovje, Zalokar – požar na gospodarskem poslopju,
Resevna, Cvetko – požar na gospodarskem poslopju,
Kostrivnica, Mlaker – dimniški požar,
Trno, Vidmar – požar stanovanjske hiše,
Podlešje, Vogrinc - Gorišek – požar stanovanjske hiše,
Kostrivnica, Kladnik – požar na gospodarskem poslopju,
Kostrivnica, Firant – požar na gospodarskem poslopju,
Kostrivnica, Pušnik – požar na gospodarskem poslopju.
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PGD KALOBJE

50 let

Požar stanovanjske hiše v Trnem – Vidmar

Požar stanovanjske hiše v Podlešju – Vogrinc - Gorišek
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PGD KALOBJE

50 let

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Kladnik

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Kladnik
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PGD KALOBJE

50 let

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Firant

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Firant
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PGD KALOBJE

50 let

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Pušnik

Požar gospodarskega poslopja v Kostrivnici – Pušnik

- 83 -

PGD KALOBJE

50 let

Fotoutrinki s tekmovanj

Tekmovalna ekipa članov B pripravljena na tekmovanje na Kalobju

Zadovoljni in srečni mladinci po končanem občinskem tekmovanju
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PGD KALOBJE

50 let

Ekipa pionirjev na tekmovanju leta 1998

Mladinci na tekmovanju leta 1999
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PGD KALOBJE

50 let

Priprava mladincev na tekmovanje

Članice s sodnikoma našega društva

- 86 -

PGD KALOBJE

50 let

Članice A in članice B na občinskem tekmovanju v Šentjurju

Gasilska fotografija članic B
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PGD KALOBJE

50 let

Slabo vreme ni ovira

Osvojen pokal na kvizu mladine

- 88 -

PGD KALOBJE

50 let

Mladinci z mentorjem in predsednikom

»Sebi v ponos, bližnjemu v pomoč!«
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PGD KALOBJE

50 let

Fotoutrinki z vaj

Prva vaja z "novo" cisterno

Črpanje vode z motorno brizgalno iz težko dostopnega potoka
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PGD KALOBJE

50 let

Vaja članic ob otvoritvi hidranta v "kostanjevi ulici"

Vstop v popolnoma zadimljen objekt z izolirnim dihalnim aparatom
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PGD KALOBJE

50 let

Oživljanje ponesrečenca

Gasilca sta našla gorečo jeklenko

- 92 -

PGD KALOBJE

50 let

Vstop v zadimljen objekt na težje dostopni točki

Prenos ponesrečenca na varno mesto
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PGD KALOBJE

50 let

Kljub zimskim razmeram vaja ob mesecu požarne varnosti

Evakuacija učencev in osebja POŠ Kalobje
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PGD KALOBJE

50 let

Vaja ob prometni nesreči osebnih vozil

Gašenje s peno
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PGD KALOBJE

50 let

Črpanje vode s črpalko iz vodnjaka in izvedba trodelnega napada

Skupinska slika po vaji
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PGD KALOBJE

50 let

Vaja v Osredku na stanovanjski hiši

Postroj gasilcev PGD Kalobje, PGD Brezje in PGD Šentrupert, ki so sodelovali na
vaji
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PGD KALOBJE

50 let

Predstavitev za krajane ob mesecu požarne varnosti o nevarnostih ogljikovega
monoksida in preventivnem ravnanju

Po seznanitvi z nevarnostmi ogljikovega monoksida še razstava
posodobljenega voznega parka in opreme
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PGD KALOBJE

50 let

Taktična vaja v Trški Gorci na zelo težko dostopnem terenu

Previdno ravnanje na zahtevnem terenu
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PGD KALOBJE

50 let

Prevzem ponesrečenca z balkona

Ponesrečenec v oskrbo zdravstvenemu osebju
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PGD KALOBJE

50 let

Postroj gasilcev PGD Kalobje in PGD Slivnica, ki smo sodelovali na vaji

Skupinska fotografija z vaje
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PGD KALOBJE

50 let

Prijatelji svobodnega humorja Kalobje in hkrati člani PGD Kalobje ob večjih
veselicah poskrbijo za finančna sredstva in tako pripomorejo financirati
ansamble ob veselici

Z igrami, pripravljenimi v lastni režiji, napolnijo dvorano do zadnjega kotička
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PGD KALOBJE

50 let

Sponzorji
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PGD KALOBJE

50 let

Andrej in Marko Kovačič, s. p.
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PGD KALOBJE

50 let

OBČINA DOBJE

- 105 -

PGD KALOBJE

50 let

Občinski odbor SDS Šentjur
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PGD KALOBJE

50 let

.

Studio BB
Branko Bezgovšek, s. p.
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