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I. BESEDA O AVTORJU KRONIKE 
 

 

 

GASILSKE VREDNOTE 

 

 

Biti gasilec je ponos in čast, 

ljubiti bližnjega kot samega sebe 

pomoči potrebnim nemudoma pomagat, 

če ravno ogrožaš svoje življenje. 

Humanost spodbuja in bogati človeka. 

S takimi vrednotami gasilec živi. 

Staro pravilo še vedno drži: 

KJER JE TREBA, 

POMOČ PRINAŠAMO, 

A KDO TRPI , 

 NE VPRAŠAMO ! 
 

 

 

 

NA POMOČ ! 

 

 

SREČKO ZIMA 
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Srečko Zima se je rodil 3. junija 1927 v Mojstrani, na manjši kmetiji pri Železniku. V prostem 

času se je rad posvečal športu. Leta 1948 se je zaposlil v kmetijski zadrugi Dovje –Mojstrana. Med 

delom se je dodatno izobraževal, opravil tečaj za zadružnega funkcionarja, kasneje za upravnika 

kmetijskih zadrug. Leta  1963 je diplomiral na višji upravni šoli. Nazadnje je bil zaposlen kot direktor 

v KOOP (kovinski opremi) v Mojstrani, od koder se je upokojil. 

V gasilske vrste se je vključil dne 04.05.1938 in kot mladinec sodeloval ob praznovanjih s staro 

ročno brizgalno in na gasilskem kongresu leta 1939 v Ljubljani. Zaradi bolezni ni bil operativni 

gasilec, je pa sodeloval pri različnih gasilskih aktivnostih, v komisijah in UO.  

Ob praznovanjih društva je večkrat sestavil kratko zgodovino društva. Ob 100-letnici PGD je 

sestavil in uredil kroniko gasilskega društva od ustanovitve dalje, ob 110- letnici PGD je kroniko 

dopolnil, pripravil je zapise o predsednikih in poveljnikih PGD. Pod njegovim vodstvom je z ostalimi 

člani uredili spominsko sobo, v kateri se nahajajo zgodovinski podatki o delu društva, ohranjena stara 

prapora društva iz leta 1897 in 1953, slike predsednikov in poveljnikov, zbirke odlikovanj, pokalov, 

diplom, priznanj in zahval, ki so jih prejeli posamezni člani PGD, ekipe in društvo. Dodal je sezname 

izobraževanja članstva, tekmovanj, intervencij in odlikovanj. 

Dejaven je bil še pri športnem, turističnem, planinskem društvu  in društvu upokojencev. Za 

svoje delo je prejel naslednja priznanja:  

Državna:  

red dela s srebrnim vencem, zlato medaljo dela.  

Občinska:  

srebrni znak občine Kranjska Gora, dve občinski plaketi,  

Planinskega društva:  

priznanje za pomoč in promocijo,  

Kmetijske zadruge:  

pohvalo,  

Športnega društva:  

priznanje,  

Turističnega društva:  

priznanje,  

Društva upokojencev:  

listino častnega predsednika, priznanje za nesebično delo, malo in veliko plaketo, sedem 

 medalj z meddruštvenih tekmovanj. 

 FUNKCIJE IN ZADOLŽITVE V GASILSKI ORGANIZACIJI:  

            PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ZGODOVINO 1990 – 1998, 2003 – 2008, 13 LET  

 ČLAN KOMISIJE ZA  ZGODOVINO 1998 – 2003 IN 2008 – 2012, 9 LET  
 član UO 2000 – 2008, 8 let  

 ZA VESTNO IN DOLGOTRAJNO DELOVANJE JE PREJEL NASLEDNJA 

GASILSKA ODLIKOVANJA:  

 GASILSKO ZNAČKO ZA 70-LETNO DELOVANJE, 25.10.2008 

 ZLATO PLAKETO DRUŠTVA, 25.07.1993   

 PRIZNANJE GASILSKE ZVEZE I. STOPNJE, 07.04.2001  

 GASILSKO ODLIKOVANJE III STOPNJE, 05.06.2003   

 LISTINO O ČASTNEM ČLANSTVU V PGD, 29.12.2007  

 PLAKETO GASILSKEGA VETERANA, 12.01.2010 
 gasilsko odlikovanje II stopnje, 16.05.2013 
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II. KRONIKA  MOJSTRANŠKEGA  GASILSTVA 1893 – 

2014  
 

1. USTANOVITELJ DRUŠTVA 1893 
 

JOŽE  KOŠIR – LIPNIK 
 Se je rodil dne 8. marca 1852 pri Brku v Mojstrani. Po 

osnovnem šolanju se je na Koroškem v Trebnjem izučil za 

mizarja. Leta 1877 se je poročil z Ano Knaflič – Lipnikovo iz 

Mojstrane, ki mu je izročila kajžo. Tako je Jože Košir postal hišni 

gospodar z imenom Lipnik. Priložnostno se je ukvarjal z 

mizarstvom, v glavnem je delal čebelarske panje pri znanem 

čebelarju Mihaelu Ambrožiču. Tudi sam je čebelaril.  Poleg krave 

je redil tudi konja, s katerim je opravljal vožnje v cementarni v 

Mojstrani. 

 Leta 1889 je bil ustanovni član požarne brambe na 

Dovjem. Zaradi težav v skupni požarni brambi se je odločil, da 

ustanovi prostovoljno gasilsko četo v Mojstrani Dne 22. marca 

1893  je v svoji kajži sklical mojstranške gospodarje z namenom, 

da ustanovijo svojo prostovoljno gasilsko četo. Četo so soglasno 

ustanovili. Izvolili so vodstvo čete in njega za načelnika. Jože Košir – Lipnik je bil tako 40 let 

predsednik oziroma načelnik društva ter 9 let častni predsednik, torej pol stoletja, kar je vsekakor 

zavidljivo in veličastno obdobje. V zakonu so se mu rodili hči in pet sinov, ki so v gasilstvu opravljali 

pomembne funkcije. 

Za vestno in dolgotrajno delovanje je prejel naslednja odlikovanja: 

- za 25 let delovanja srebrno medaljo 

- za 40 let delovanja zlato medaljo 

- častni zaslužni gasilski križec 

Jože Košir – Lipnik je umrl dne 15.9.1942, star 90 let.  

  

                                I. 

Jože Košir – Lipnik umen gospodar je bil, 

pred sto leti je požarno brambo ustanovil. 

že pred tem se je na Dovjem uveljavljal, 

nakar pa v Mojstrani ustanovitev gasilstva proslavljal. 

                                II. 

V svoji kajži je mojstranške gospodarje sklical, 

ker ga je napredni duh mikal. 

Kmetje, kajžarji in bajtarji so se vabilu odzvali 

in enotno pristanek za požarno brambo dali. 

                               III. 

Ustanovitelja za načelnika so izvolili, 

na čelu pravega moža dobili. 

Kar petdeset let je številni četi načeljeval, 

gasilstvu veličasten prispevek dal. 
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2. KRONIKA 1893 – 1993 
 

 Gasilstvo tudi na Gorenjskem sega že v srednji vek, posebno pa v kraje, kjer se je razvijalo 

fužinarstvo. Konec devetnajstega stoletja se je gasilstvo začelo razvijati tudi na podeželju. Pogoste 

požarne katastrofe so dale pobudo organizatorjem za ustanavljanje prostovoljnih gasilskih društev, 

oziroma takrat imenovane požarne brambe.  

 Leta 1847 je bil v Mojstrani velik požar. Na Bregu je pogorelo 14 stanovanjskih stavb z vsemi 

pripadajočimi gospodarskimi poslopji. Goreti je začelo pri Vapšu. Nekaj let kasneje, to je leta 1854 je 

bil velik požar na Dovjem pri Drašlerju, Kamnjeku, Kosmatu in Figovcu. Pri Drašlerju je bila ena 

človeška žrtev. V hiši je ostala 65–letna Helena Klančnik. Janšni duhovnik Klemen se je pri reševanju 

močno prehladil, dobil pljučnico in po nekaj tednih umrl. Zapiski govore tudi o požaru leta 1680, ko je 

na Dovjem pogorelo polovico vasi, pašnik Rebro nad vasjo, do sredine gozdov v Brinju. 

 Dovžani in Mojstrančani so leta 1889 ustanovili požarno brambo na Dovjem. 

  

 
  

Glavni pobudnik in ustanovitelj je bil Franc Lavtižar – Filunov z Dovjega. Ustanovni član med njimi je 

bil tudi Jože Košir – Lipnik iz Mojstrane. Le-ta je 22. marca leta 1893 v svoji kajži sklical mojstranške 

gospodarje z namenom, da ustanovijo prostovoljno gasilsko četo v Mojstrani. Tako imenovanega 

ustanovnega občnega zbora so se udeležili: Jože Košir – Lipnik, Janez Klančnik – Šimenc, Janez 

Klančnik – Vapš, Peter Rabič – Čeborjev, Franc Orehovnik – Orehovnik, Matevž Ancelj – Tileš, Janez 

Klinar – Požganc, Janez Jeklič – Marinov, Klemen Hlebanja – Luks, Gregor Klančnik – Meselč, Franc 

Lah – Pipan, Martin Peternel – Jakopč, Mihael Ambrožič – Ambrušč, znani slovenski čebelar, Janez 

Rabič – Pavelk, Jože Hlebanja – Mrkec, Filip Košir – Lipnikov in še nekateri drugi.  Skupno je bilo 24 

ustanoviteljev. 

 Izvolili so vodstvo čete: za načelnika Joža Koširja – Lipnika, tajnika Mihaela Ambrožiča, 

blagajnika Martina Peternela in poveljnika Janeza Rabiča.  
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Novoustanovljena četa, oziroma vodstvo, je takoj začelo 

zbirati denarna sredstva za delovanje čete. Posamezni gospodarji so 

kar tekmovali med seboj, kdo bo več dal.  

 Premožnejši so prispevali od dva do pet goldinarjev. Za pet 

goldinarjev si takrat lahko kupil moško obleko, tri goldinarje na 

mesec pa je zaslužila natakarica. 

 Takoj po ustanovitvi čete so gasilci s pomočjo vseh 

vaščanov začeli graditi gasilski dom, ki je bil seveda lesen, izročen 

pa svojemu namenu že 22. junija 1893,  to je točno tri mesece po 

ustanovitvi čete. Še istega leta  so šli v Celovec Jože Košir, Martin 

Peternel in Jernej Kosmač k firmi Jergie pogledat ročno brizgalno 

in jo tudi kupili.  Hoteli so obeležiti svoje delovanje in zato so 

gasilci Mojstrani v letu1894 razvili društveno zastavo. Akcijo so  

izvedla mojstranška dekleta, ki so zbrala potrebna denarna sredstva. 

Leta 1897 je bilo razvitje četnega prapora, botrovala je Matilda 

Rabič – Krofova. Tako so bili podani osnovni pogoji za delovanje  

            čete. 

      
Društveni prapor iz leta 1897 

 

 Članstvo v četi je naraščalo, prav tako pa je rasel ugled čete. Gasilska četa je postala ena 

najboljših v radovljiškem glavarstvu. Gasilci so delovali v liberalnem smislu ter uporabljali slovensko 

besedo pri poveljevanju, kar avstro – ogrskemu režimu ni bilo najbolj všeč. V tem času so mojstranški 

gasilci sodelovali pri gašenju požarov v Kranjski Gori, v Ratečah, na Hrušici, na Jesenicah, na Belci in 

seveda pri večjem požaru na Dovjem. Gorelo je pri Mihtarju, Kvančniku in Guzelnu. Neštete 

nevšečnosti in katastrofe so povzročale naravne ujme, in sicer reka Sava in Bistrica ter hudournika 

Belca in Sedučnikov potok, nenazadnje pa tudi peščenovodni plazovi z Mežakle. Posebno razbesneli 

hudournik Belca je večkrat  ogrožal vas Belco, cesto, železnico, žago in zemljišča. Nova družbena 

ureditev je poskrbela za hudournik Belco in jo ukrotila z več betonskimi pregradami. V Mojstrani 

večjega požara ni bilo. Gasilci so se udeležili pomembnih gasilskih prireditev v Postojni in Ljubljani. 

Leta 1911 so Jožko Jerele, Filip Košir, Janez Rabič in Janez Orehovnik dali pobudo za zbiranje denarja 

za nabavo motorne brizgalne. Pobuda je bila sprejeta. Štiri člane je četa poslala v Linz ob Donavi k 

firmi Rosenbauer, da so si na licu mesta ogledali motorno brizgalno. Ker je bila četa z oceno 

oglednikov zadovoljna, so motorno bencinsko brizgalno takoj naročili in zanjo odšteli 4000 

goldinarjev zbranega denarja. V juniju leta 1912 so jo slovesno blagoslovili in preizkusili. Slavnosti se 

je udeležilo nad 300 uniformiranih gasilcev iz gorenjskih čet. 

 Svečanosti je prisostvovalo tudi mnogo narodnih noš iz bližnje in daljne okolice. Prisotni so 

kar strmeli ob zmogljivosti nove motorne brizgalne in dosežka gasilcev v Mojstrani. To je bil pravi 

krajevni praznik, pravo slavje. Motorna brizgalna je dobila naziv kraljica in pripadlo ji je prvo mesto 

na Kranjskem. O tem govori kronika o razvoju gasilstva na Slovenskem. 
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Gasilci na slovesnem prevzemu prve motorne brizgalne leta 1912 

 

 Firma Rosenbauer je take motorne brizgalne prodajala kot tip Mojstrana po patentu Koebe 

sistema, kar je razvidno iz biltena tovarne. 

 

BENCINMOTORNA TUBINSKA BRIZGALNA MODEL »MOJSTRANA« ROSEBAUER I9I3  

SLIKA: ORIGINALNI PROSPEKT 19I3 

 

 Za praočeta malih motornih brizgaln velja prenosna motoma brizgalna iz leta 1910, ki jo je 

izdelala tovarna Rosenbauer iz Lienza.  

 Eno prvih, na pogon z bencinskim motorjem in snemljivih gasilskih brizgaln najdemo leta 1913 

pri Prostovoljnem gasilskem društvu Fusch v Pincgau . Takrat je Rosenbauer dobavljal  

»bencinmotorneme turbinske brizgalne tip Mojstrana po patentu Koebe sistem«. Opis: Dobava vode 

400 - 450 litrov na minuto pri ne več kot 1 meter sesalne višine iz odprte izravnane cevi, ozirorna 350 

litrov pri potisni višini 60 metrov, dolžina enega žarkovnega curka pa je v mirnem vremenu znašala 38 

metrov. Teža cca. 1100 kg, cena 5975kron.  

 Specialni bencinski motor je štiricilindričen avtomobilski motor novejše konstrukcije, z       

Boschevim visokonapetostnirn magnetnim vžigom, novim vplinjačem, kateri si plinsko mešanico 

avtomatsko regulira. Ima predgretje ob ostrem mrazu. Motor normalno zmore 10/12 konjskih moči. 

Proti nasprotnim udarcem pri zavrtenju zaganjalne ročice je strežno osebje zavarovano s predvideno 

ustrezno varovalno napravo. Moč se z motorja s pornočjo notranjega zobnika prenese na os 

tristopenjske visokotlačne centrifugalne črpalke. Ohišje je izdelano iz posebne sive litine, medtem ko je 

kolesje in pa vodilna telesa vlito v bron. Os črpalke je iz nikijastega jekla in teče v ležajih z mazilnim 

obročkom. Dvokolesni črpalkin voziček je v celoti iz železa in služi istočasno kot vzvod, ki brez 

nevarnosti ponoči in podnevi dvema možema omogoči snemanje brizgalne, medtem ko so kolesa in v 

kozla izoblikovan zaboj z orodjem iz jesenovine. Celotni agregat je mehko vzmeten proti udarcem: 

sprednji voz je skoraj v celoti vsestransko vodijiv. Ojnica je oprernljena za dvovprežno vleko, z 

vprežno vago, stopalom in vodilnimi verigami. Močna vretenska zavora, ki se upravija s kozla, deluje 

na obe kolesi sprednjega voza. Kozel sam ima 6 sedežev.                                        
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BENZINMOTOR-TURBINENSPRITZE MODELL «MOJSTRANA»  ROSENBAUER 1913 

  

 V poletju leta 1914, 

v času največjega dela na 

polju, je delavne gasilce 

presenetila prva svetovna 

vojna. Že takoj so bili vsi 

moški mobilizirani v 

vojsko, kasneje pa so bili v 

vojsko mobilizirani tudi 

mladi fantje in starejši 

moški. V več primerih so 

bili mobilizirani očetje in 

sinovi.  

 Ker so bili takrat 

vsi vaščani aktivni gasilci 

ali podporni člani, lahko 

ugotovimo, da je v prvi 

svetovni vojni padlo ali 

bilo pogrešanih 34 gasilcev 

iz Mojstrane.  

    

Spomenik na  Dovjem ohranja spomin na naslednje: 

 

    Po domače       Po domače 

Pavel Berginc   Mavarjev   Martin Hlebanja  Železnikov 

Alojz Hlebanja   Vapšov   Kristijan Klančnik  Meselov 

Franc Klančnik  Vapšove Ance   Pavel Knaflič   Stopčarjev 

Miha Kosmač   Krznarjev   Franc Kosmač   Krznarjev 

Kristelj Kosmač  Zidarjev   Jože Kovač   Lenkov 

Janez Lah   Hudgijev   Franc Lah   Uršcen 

Janez Lavtižar   Skumavčev   Alojz Lakota    Turkov 

Franc Lengar    Šrajev    Miha Mežnar   Minčnikov 

Alojz Novak   Bicarjev   Jože Jeklič-pogrešan  Brkov 

Miha Lah-pogrešan  Knezov   Franc Lakota-pogrešan Butern 

Janez Orehovnik  Orehovnik   Jakob Polda   Poldov 

Jože Rabič   Čeborjev   Janez Rabič   Gabesov 

Franc Rozman   Martinekov   Martin Šiler   Štrekarjev 

Franc Šmid   Šmidov   Hubert Vinzig   Študent 

Matevž Zorman  Zormanov   Anton Rabič-pogrešan Pucev 

Viktor Rozman-pogrešan Martinekov   Franc Tarman-pogrešan Pezdirnikov 

Jože Vilman-pogrešan  Reznek 
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Po prvi svetovni vojni je četa, čeprav 

zelo razredčena, začela ponovno 

organizirano delovati in je takoj štela od 

55 do 60 uniformiranih gasilcev, največ 

sinov ustanoviteljev. 

 Leta 1923 je četa praznovala 30. 

obletnico obstoja. Pri tej priložnosti je 

32 članov prejelo priznanja in 

odlikovanja za tridesetletno delo, in sicer  

srebrno medaljo. 

 Članstvo v četi je naraščalo in v 

letu 1925 doseglo 71 aktivnih članov. 

Društvo se je za posledicami vojne 

opomoglo in postalo močnejše.  Gasilci 

so si zaželeli novega zidanega gasilskega 

doma. Gradbeni odbor, ki ga je vodil 

Janez Ancelj – Tileš, je leta 1930 nov 

gasilski dom predal svojemu namenu. 

Denar, les in prostovoljno delo so 

prispevali občani sami.  

 Dne 10. julija 1930 je bil dom 

slovesno odprt. Pri tem slavju je poleg 

55 mojstranških uniformiranih gasilcev 

prisostvovalo še 34 dovških gasilcev in 

              320 gasilcev iz drugih društev.  

 

 
Gasilci ob novo zgrajenem gasilskim domu leta 1930 
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Dne 21. oktobra 1935 je bila pri gasilski župi Radovljica registrirana matična knjiga z evidenco 

in podatki članov. V tem času je bil predsednik Gregor Klančnik, poveljnik Franc Rabič, tajnik pa Ciril 

Kotnik. Le-ta je vzorno začel voditi 

matično knjigo, ko da je bilo 1. junlija 

1937 vpisanih 73 članov. Od tedaj dalje 

je evidenca članstva urejena.  

 Leta 1938 je bil ustanovljen tudi 

mladinski odsek, ki ga je uspešno vodil 

Miha Lavtižar – Skumavč,  kasneje pa 

Franc Zima – Železn’kov. 

 Četa je v letu  1939 s svojimi 

mladimi gasilci – mladinci sodelovala in 

nastopila z določenimi prostimi vajami 

na gasilskem kongresu v Ljubljani. 

Mentorja za usposabljanje na tem 

kongresu sta bila Miha Lavtižar in Franc 

Hrastar mlajši. 

 Po aprilski katastrofi leta 1941 - 

napadu fašistične Nemčije -  je vsa 

dežela ostala brez varstva. Izročena je 

bila strahovladi fašističnih okupacijskih 

sil. Le–te so ob pomoči domačih 

izdajalcev storile vse, da jugoslovanska 

država ne bi bila nikdar več obnovljena. 

Proti fašističnim okupatorjem in domačim izdajalcem je nastalo mogočno osvobodilno gibanje. 

 V upor so se dne 16. decembra 1941 vključili tudi krajani vasi Dovjega, Belce in Mojstrane.  

V borbi proti okupatorju so dali za osvoboditev velik krvni davek: 20 padlih borcev, 10 ustreljenih 

talcev in 22 žrtev nacističnih taborišč. Tako je ugotovila kronika Zveze borcev Dovje – Mojstrana ob 

enajsti  obletnici množičnega upora in odkritja spomenika na Dovjem v trajen spomin padlim borcem, 

talcem in žrtvam fašističnega terorja.  

 Poleg tega so kot žrtve vojne padli mobilizirani v nemško vojsko, to je v skupnem številu preko 

20. Ugotovljeno je bilo, da je druga svetovna vojna iz našega okolja terjala preko 70 žrtev. 

 Po osvoboditvi se je nova ljudska oblast znašla pred pomembnimi vprašanji in problemi, med 

katerimi je bila tudi zaščita pred požari, eksplozijami in elementarnimi nesrečami. Gasilstvo je spadalo 

pod tajništvo za notranje zadeve. Pri ljudskih odborih so bili imenovani referenti za gasilstvo. Referent  

za gasilstvo pri Krajevno ljudskem odboru Dovje – Mojstrana je bil Jože Pezdirnik, načelnik oziroma 

poveljnik pa je bil Franc Zima, ki je v glavnem vodil vsa organizacijska in tehnična opravila. Izvoljena 

tajnika sta bila Alojz Osenk in Janez Eržen. 

 Po osvoboditvi za 1. maj leta 1946 je v Srednji gori izbruhnil večji gozdni požar, s katerim so 

se gasilci bojevali ves teden. 

 15. januarja leta 1947 je bila četa ponovno sestavljena in izvoljeno vodstvo: poveljnik Franc 

Zima, tajnik Alojz Osenk, blagajnik Janez Kosmač, gospodar pa Peter Florjančič. Vsi navedeni so že 

pred tem opravljali te funkcije. 

 V letu 1947 je bil sprejet prvi zakon o prostovoljnem gasilstvu. Vsak Krajevni ljudski odbor naj 

bi imel eno prostovoljno gasilstvo društvo.  

 Na podlagi tega je bil dne 7.8.1948 sklican ustanovni občni zbor na katerem so izvolili vodstvo  

Prostovoljnega   gasilskega  društva   Dovje – Mojstran: predsednik Janez Eržen, poveljnik Franc 

Zima, blagajnik Janez Kosmač, druge funkcije so pripadle gasilcem z Dovjega. Četi sta še naprej 

obdržali svojo četno vodstvo. Odsek za notranje zadeve pri OIO Jesenice je dne 13.9.1948 potrdil novo 

sestavo. 
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V letu 1948 so gasilci opravili veliko prostovoljnih ur pri gradnji zadružnega doma na Dovjem. 

Veliko katastrofo sta v letu 1948 povzročila hudournika Belca in Sedučnikov potok, pri čemer so 

gasilci intenzivno intervenirali. 

 Leta 1947 je Agrarna skupnost Dovje – Mojstrana odstopila del zemljišča za razširitev 

gasilskega doma. Prav tako je občinski odbor Jesenice leta 1951 iz  gozdov Agrarne skupnosti dovolil 

posek lesa za adaptacijo gasilskega doma.  

 Tako stanje ni trajalo dolgo. Razmere so narekovale, naj bi imela vsaka vas svoje društvo in 

tako je zbor dne 19.4.1951 sprejel sklep o razdružitvi.  

 Dne 19.6.1951 je bil že sklican občni zbor, na katerem so izvolil novo vodstvo: za predsednika 

Janeza Eržena, poveljnika Franca Zima, tajnika Janka Hlebanja, blagajnika Janeza Kosmača,  

gospodarja Petra Florjančiča. 

 Od okrajne gasilske zveze Radovljica je bil leta 1951 za delegata na drugem kongresu Gasilske 

zveze Slovenije v Ljubljani 

imenovan član društva Franc 

Zima, ki se je tega kongresa 

udeležil. 

 Posebna zanimivost je 

bila tudi to, da je član društva 

Pavel Polda dal društvu v 

brezplačno uporabo poltovorni 

avto. Gasilci so se udejstvovali 

tudi na kulturnoprosvetnem 

področju. Uprizorili so igro 

Domen. 

  Leta 1955 je bila 

ustanovljena občinska gasilska 

zveza Jesenice. Predsednik 

novoustanovljene zveze je bil 

Vinko Arko, poveljnik Maks Dolinar, član nadzornega odbora pa je bil Franc Zima. 

 

 

V NOB SO  ŽRTVOVALI SVOJE ŽIVLJENJE ČLANI PGD MOJSTRANA 

 

B o r e c 

Stanko Eržen 1924  -  1944  star 20 let 

 

I n t e r n i r a n c i 

Jakob Guzelj  1909  -  1945   star  36 let         Mauthausen 

Janez Hlebanja 1892  -  1942   star  50 let         Mauthausen 

Franc Pečar  1901  -  1942   star  41 let         Mauthausen 

Franc Pavlovčič 1906  -  1942   star  36 let         Mauthausen 

Pavel Krznarič  1897  -  1942   star  45 let         Dachau 

Jože Pečar  1905  -  1942   star  37 let         Jesenice 

 

BODOČNOST  JE  VERA, KDOR ZANJO UMIRA, SE DVIGNE V  ŽIVLJENJE, 

KO PADE V SMRT. 
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Ob sedemdesetletnici društva 

leta 1963 je bil adaptiran 

gasilski dom, odkrita 

spominska plošča padlim 

borcem NOB in žrtvam 

fašističnega terorja, razvit pa 

je bil tudi nov društveni 

prapor, ki sta mu kumovala 

Mara Rekar in Janko 

Hlebanja. Gasilci in drugi 

občani so ob priliki razvitja 

oziroma za nabavo prapora 

prispevali zlate in srebrne 

žebljičke.  

 

 

 

Društveni prapor iz leta 1963 

 

 S pomočjo vaščanov in družbenopolitničnih organizacij je bila v letu 1967 nabavljena nova 

brizgalna s kapaciteto 800 litrov vode na minuto. Ta brizgalna je bila izročena svojemu namenu ob 75. 

obletnici društva, to je leta 1968.  

 Dne 24. maja 1970 je Alojz Rekar – Mlinar iz Mojstrane predlagal, da je glede na požarno 

varnost v Radovni potreben vodovod. Na predlog tega je takratni odbor sprejel pobudo in začel z 

organizirano akcijo za pridobitev vodovoda v Radovni. Leta 1978 je Radovna dobila vodovod. 
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    Prevzem nove brizgalne Rosenbauer 

 

 Naslednja nabiralna akcija je bila leta 1972. Zbirali smo denarna sredstva za gasilski avto. 

Izjemen uspeh pri zbiranju denarja je imel Franc Salbergar.  

 V letu 1973 je društvo praznovalo 80-letnico delovnja in predalo namenu novo orodno vozilo 

kombi IMV 1600.  

 Društvo je v letu 1982 navezalo tesnejše stike z koroškimi gasilci iz Marie Elend (Podgorje). 

Sodelovanje poteka v vsakoletnih srečanjih, izmenjavi izkušenj, mokrih vajah in tekmovanjih. Zelo 

dobro je uspela tudi akcija: V vsako hišo gasilski aparat.    

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Desetina članov pred tekmovanjem leta 1983 in vozilo iz lete 1972 
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 Po drugi svetovni vojni se je velika skrb posvečala organiziranju in usposabljanju mladine in 

žensk, ki so dobili svoje mesto v gasilstvu. Društvo je imelo pri tem uspehe. Vsekakor pa je poseben 

dosežek organizirane in usposobljene ženske desetine. 

 Pri mladinskem vodenju in usposabljanju imajo največ zaslug Miha Lavtižar, Franc Zima, Miha 

Vilman, Aleksander Urbas, Ivko Kosmač, Jože Čebašek, Alojz Janša, Franci Zima, Polde Legat, Fadil 

Halilovič, Stanko Petkovič in Tomaž Klinar. Pri ženskih desetinah pa Mara Rekar, Marica Zorman, 

Boža Verginc in Danica Kopavnik. 

 Ne smemo pa prezreti vasi Radovne. Občani iz  Radovne se vključujejo v mojstranško gasilsko 

društvo. V vasi pa je organizirana trojka, ki  ima najnujnejšo opremo. 

Leta 1983 je društvo praznovalo 90-letnico delovanja. V društvo je bilo vključenih:  17 pionirjev, 11 

pionirk,12 mladincev, 46 članov, 10 članic, torej 96 aktivnih članov ter 332 podpornih članov. Skupaj 

je društvo štelo 428 članov. 

 

Člani odbora so bili: 

 

Predsednik Viktor Mrak 

namestnik Justin Lavtižar 

poveljnik Franci Zima 

namestnik Martin Verginc 

mladinski vodja  Jožef Čebašek 

namestnik Janez Zima 

ženski vodja Marica Zorman 

tajnik  Peter Hlebanja 

blagajnik       Ljudmila Čebašek                    

gospodar Rudi Kokalj 
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Ob praznovanju 90-letnice društva je bila organizirana proslava  s svečanostmi, nastopi in 

tekmovanji. Društvo je dobilo nov zagon in aktivnosti so se nadaljevale. Društvo je bilo najbolj aktivno 

na področju investicij, opreme in usposabljanja.  

 To leto je Srečko Zima zbral podatke o razvoju gasilstva v Mojstrani in napisal prvo kroniko. 

       V letu 1984 je bila organizirana 

zbiralna denarna akcija za nabavo 

novega avtomobila. Že naslednje leto 

je bil nabavljen nov kombiniran avto 

ZASTAVA 645. V letu 1986 je bil 

urejen teren za usposabljanje članov 

v Mlačci, nabavljena nova motorna 

brizgalna VATROSPREM, s 

kapaciteto 800 litrov vode na minuto.              

 Tri leta kasneje, to je v letu 

1989  je bil kupljen orodni avto 

TAM 80 T 50, ter bnovljeno 

stanovanje za gospodarja.  

 V letu 1990 so bila 

nabavljena in vgrajena garažna vrata, 

obnovljeni so bili dimniki, 19 članov 

pa je nabavilo nove svečane paradne 

obleke. Naslednje leto sta bili     

  Gasilsko vozilo Zastava 645 leta 1985           obnovljeni garaža in orodišče.  

                  Adaptacija dvorane v prvem 

nadstropju je bila narejena v letu 1992, v tem letu pa je bil obnovljen in razširjen prostor za vaje v 

Mlačci. 

 V zadnjem desetletnem obdobju so bili večji požari: v letu 1983 požar v Zgornji Krmi, kjer so 

gasili tudi člani GRS in gozdni požar na Belci, v letu 1985 gozdni požar na Mežakli in v letu 1989 

gozdni požar za Planino, pogorelo pa je tudi del gospodarskega poslopja pri Milanu Kosmaču v 

Mojstrani. 

  

 

 Večjih poplav v zadnjih desetih 

letih ni bilo, pač pa je v letu 1991 

zaradi obilnih padavin nastal dvig talne 

vode. Potrebno je bilo črpanje vode iz 

stanovanjskih objektov. 

Zaradi agresije jugoslovanske vojske 

od 27. junija do 7. julija 1991 so 

gasilci nepretrgano dežurali v 

gasilskem domu in opavljali naloge 

zasčite in reševanja.  

  V vseh letih so se člani društva 

usposabljali na različnih tečajih, 

mokrih in sektorskih vajah, veliko časa 

po so posvetili usposabljanju z novo 

opremo. 

 

 

  Orodnovozilo TAM leta1998 
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Izobraževanje članov 

  

Društvo zadnje čase navezuje tesnejše stike s koroškimi gasilci, z vajami, tekmovanji in društvenimi 

srečanji. V tem času se je udeležba na tekmovanjih še povečala. Desetine  članov, članic, mladincev  in 

veteranov so dosegale dobre rezultate. 

 

 

 V letu 1992 so potekale 

intezivne priprave na 100 - letnico 

gasilstva. 

 Desetina pionirjev se je 

udeležila I. državnega tekmovanja 

Gasilske zveze Slovenije na Ptuju 

in zasedla odlično deveto mesto, 

med 60 desetinami. 

 V gasilskem domu je bila 

obnovljena fasada. S prostovoljnim 

delom so bile izdelane vrtne mize 

in klopi. Organizirana je bila 

udarniška akcija izkopa za 

napeljavo umetnega zasneževanja 

na vlečnici v Mojstrani. Občani so 

darovali 83 m3 lesa, ki so ga člani 

prostovoljno posekali. Denar so 

porabili za aktivnost in svečanosti 

ob 100 letnici. Obnovljen je bil prvi 

prapor iz leta 1897. 

 

 

 

     Mentorji in desetina pionirjev na 1. državnem gasilskem  

              tekmovanju na Ptuju v samostojni Sloveniji 
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3. KRONIKA 1993 – 2003 
 

 V letu 1993 ob 100. obletnici gasilstva v Mojstrani so se aktivnosti še povečale. Imenovana so 

bila posebna delovna telesa, ki so izvršila vsa potrebna opravila za uspešno izvedbo pomembne 

jubilejne obletnice. Komisija za izdajo biltena v sestavi Avgust Delavec, prof. Maruša Podrekar, 

Branko Ban, Mihael Kersnik in Srečko Zima pa oblikovala bilten. Gradivo so črpali iz kronike 

gasilstva, ki jo je pripravil Srečko Zima, arhivskih slik ter novejših posnetkov foto arhiva Mihaela 

Kersnika in Mojce Prestor. K izdaji biltena so prispevali tudi sponzorji. Srečko Zima je ob tej 

priložnosti napisal posvetilo in biografijo ustanovitelja ter posvetilo društvu.  

 

 

 
ČLANI DRUŠTVA OB PRAZNOVANJU 100-LETNCE LETA 1993 

 

ČLANI ODBORA SO BILI: 

Predsednik   Jožef čebašek   član komisije za mladino  Stanko Petkovič 

podpredsednik   Polde Legat  mentor društva mladi gasilec Alojzij Rekar 

tajnica    Saša Kofler  predsednica komisije za članice Boža Verginc 

blagajničarka   Sonja Čebašek  gospodar    Jože Zorman 

poveljnik   Franci Zima  član    Mihael Kersnik          

podpoveljnik   Janez Zima   članica    Danica Kopavnik    

predsednik komisije za mladino Milan Mrak   član    Fadil Halilovič   

       član    Robert Kuhar 

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORASO BILI: 

Predsednik  Mara Rekar 

Član   Franc Salberger 

Članica  Ida Zorman 

 Članstvo v društvu je bilo sledeče: 18 pionirjev, 5 pionirk, 16 mladincev, 40 operativnih članov, 

21 članic in 17 veteranov, skupaj 117 članov. Med njimi so bili še častni predsednik Viktor Mrak in 

častni člani Alojz Rekar – Mlinar, Franc Zima – Železnik in Jože Čebašek starejši. V tem času se je 

spreminjala gasilska pravila, tako da se ni več priznavalo podpornih članov.  
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Društveni prapor iz leta 1993 

 

 

1893   MOJSTRANA   1993 

 

 Stoletnico gasilstvo Mojtstrane praznuje, 

 Težko, humano in uspešno obdobje zaznamuje. 

 O tem cela srenja in zgodovina priča. 

 Leta 1893 so požarno brambo ustanovili,  

 Enotno še to leto gasilski dom zgradili in ročno brigalno kupili, 

 Takoj za tem pa so dekleta gasilcem zastavo poklonile. 

 Niso gasilci režima spoštovali, po slovensko komandovali  

 In s tem pripadnost svojemu narodu izkazali. 

 Ceremonijo pravo so tik pred prvo svetovno vojno (1912) povzročili 

 A zakaj – ker so moderno motorno brizgalno kupili. 

  

 Gasilci od tu in drugod so jo občudovali, 

 A tudi najlepše ime KRALJICA so ji dali, 

 Saj na Kranjskem ji je pripadlo prvo mesto. 

 In s tem ponos vaščanov Mojstrane. 

 Leta pa naprej teko, 

 Svoje vojne prineso, 

 Tudi gasilce razredčijo – pomniki to pričajo. 

 Vas še nadalje z gasilstvom živi, 

 A NA POMOČ  se geslo še glasi.         

       (Srečko Zima) 

 

 

 



 

 

 

20 

 Svečanosti so se začele na dan zaščitnika ognja sv. Florjana, dne 4. maja 1993.  Posvetitev  

gasilskega doma, gasilske opreme in praporov  je opravil pater Franci Svoljšak, domačin iz Mojstrane. 

Glavno praznovanje je bilo v dneh od 23. do 25. julija 1993. Dne 23. 7. 1993 popoldne  so gasilci 

izvedli  v Mojstrani (na vasi) vajo mladincev in pionirjev, zvečer so se v OŠ 16. december v Mojstrani  

zbrali na slavnostni seji, kjer so ob kulturnem programu podelili društvena in občinska  priznanja. 

 V soboto, dne 24.7.1993 je bila izvedena mokra sektorska vaja, na kateri so sodelovali 104 

gasilci iz 10 gasilskih društev: Rateče, Podkoren, Kranjska gora, Gozd Martuljek- Rute, Lip, Dovje, 

Mojstrana, Hrušica, Jesenice, PGRS Jesenice in GRS  Mojstrana in ZD Jesenice – reševalna služba. 

Po vaji so gasilci pripravili družabno srečanje s srečelovom in plesom ob zvokih ansamblov Vita in As. 

Naslednji dan, v nedeljo, so gasilci organizirali svečano parado. Na naše vabilo se je k tej slovesnosti 

odzvalo kar 280 gasilcev iz 18 gasilskih društev, nato pa je sledila gasilska veselica s srečelovom ob 

zvokih ansamblov Vita in Gašperji. 

 Ob tej svečanosti so mojstranški  gasilci razvili nov prapor. 

 V prisotnosti številnih domačinov, gostov in gasilskih prijateljev je predstavnik GZ Slovenije 

podelil gasilska priznanja in odlikovanja. 

 Delo gasilcev na prireditvah je bilo 

uspešno, tako da so gasilci zbrali precej 

denarnih sredstev. 

 Gasilsko delo v društvu se je po 

izrednem občnem zboru nadaljevalo z novim 

vodstvom.V letu 1994 je bila iz zbranih 

sredstev nabavljena nova motorna brizgalna 

Rosenbauer FOX in zaščitna ter reševalna 

oprema za gasilce. V tem letu 1994 je bil 

urejen tekmovalni gasilski poligon v Mlačci. 

 Zaradi nastanka novih občin je bilo v 

občini Kranjska Gora dne 6.2.1995 

ustanovljeno občinsko gasilsko poveljstvo. 

Poveljnik je postal Ivko Blenkuš iz Kranjske 

Gore, podpoveljnika pa Janez Pristavec iz 

Kranjske Gore  in Franci Zima iz Mojstrane. 

Član PGD Mojstrana Miro Eržen je bil 

izvoljen v občinski svet in se je odpovedal 

vsem sejninam v korist društva. V tem letu je 

PGD Mojstrana organiziralo srečanje Mladi 

gasilec Gorenjske. 

 V letu 1996 so bili nabavljeni 

avtomatski polnilniki za akumulatorje in 

montirana nova sirena na gasilskem stolpu. 

Društvo je bilo organizator 10. srečanja gasilk 

članic Gorenjske.  

 

 

 Brizgalna Rosenbauer FOX leta 1994 

 

 Na mednarodni vaji civilne zaščite VEZUV – 96 v Neaplju, ki je bila od 7. do 11. novembra 

1996  je sodelovalo: 7 mladincev iz PGD Mojstrana, 2 mladinca iz PGD Dovje, 2 mentorja iz PGD 

Mojstrana, 2 mentorja iz PGD Kranjska Gora in 2 mentorja iz PGRS Jesenice. 
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Udeleženci vaje Civilne zaščite Italije v Neaplju 

 

 V letih 1995 do 1997 je društvo dobilo 6 radio postaj. Tri je društvo kupilo samo, dve  sta bili 

nabavljeni iz sredstev požarnega sklada, eno pa je podarila občina Kranjska Gora. 

 V letu 1997 je bila ustanovljena Gasilska zveza Kranjska Gora. Predsednik je postal Alojz 

Mertelj iz Podkorena, podpredsednik pa Miroslav Kosmač – Sivc iz Kranjske Gore. 

 PGD Mojstrana je dne 15.2.1997 sprejela nov statut o organiziranosti društva. V Zgornji 

Radovni  so gasilci montirali štiri hidrantne omarice: pri Rekarju, Urbanku, Psnaku in Požrvu. 

 V letu 1998 je članica društva  Jana Bergant – Lipnikova iz Mojstrane darovala gasilcem 90 m3 

lesa, ki so ga prostovoljno posekali gasilci, z izkupičkom pa kupili sodobno zaščitno opremo za gasilce. 

 V gasilskem domu je bila delno obnovljena električna napeljava, v pritličnih garažah pa je bil 

položen nov betonski tlak. Drago Zorman je izvedel vsa zaključna gradbena dela v domu. Komisija za 

zgodovino, ki jo vodi Srečko Zima, sodelujejo pa Avgust Delavec  Franci Zima in Miro Eržen, je 

začela z delom in je dopolnila kroniko gasilstva v Mojstrani. Zbrala je zgodovinske posnetke in jih 

vstavila v posebne dosjeje ter pripravila predlog za ureditev spominske sobe . 

 Dne 16.12.1998, na dan krajevnega praznika, so veterani pripravili slovesno srečanje veteranov. 

Desetarju ekipe veteranov, Avgustu Delavcu, ki je prejel priznanje občine Kranjska gora zlati grb in je 

praznoval 80. rojstni dan, so izročili posvetilo in kipec gasilca.  

 V  letu 1999 je Srečko Zima napisal kroniko in posvetilo vsem 

predsednikom in poveljnikom od ustanovitve gasilskega društva dalje.  

Občina Kranjska Gora je financirala povečavo in okvirjanje slik. V posebne 

mape je bilo vloženih 200 gasilskih diplom in pohval, v  posebne dosjeje 

500 primerov slikovnega gradiva s podnapisi o času in kraju posnetka. 

Zbrani in urejeni so bili podatki: požarov, poplav, investicij, izobraževanj, 

tekmovanj, odlikovanja društva in članov, diplom in pokalov. Vloženih je  

bilo nemalo ur, večino dela so opravili: Srečko Zima, Avgust Delavec in                  

Franci Zima.  Jože Košir – Brk je brezplačno naredil vitrino, Jože Potokar pa 

zasteklitev. V vitrini je več kot 200 pokalov, ki so jih osvojile tekmovalne 

     Avgust Delavec         ekipe našega PGD. Avgust Delavec  

  

 Še isto leto so gasilci dodatno obnavljali napeljavo elektrike, preurejali vodovodni priključek, 

odvod meteorne vode in priključek na kanalizacijo. 
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 V letu 2000 so gasilci sodelovali pri opazovanju plazu na Predilu. Zaradi izredno 

požrtvovalnega in nevarnega dela so 4 naši gasilci dobili priznanja za hrabrost GZ Slovenije. 

  Ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora je bila 25.8.2000 svečano odprta spominska soba 

v gasilskem domu, pri svečanosti je sodeloval župan Jože Kotnik. Ob tej priliki sta Jana Bregant in 

Drago Zorman podarila in na prapor pripela spominska trakova. Srečko Zima je spominsko sobo 

predstavil v medijih, na ATM in GTV.  

 Gasilci so v letu 2001 nadaljevali z veliko aktivnostmi. V gasilskem domu so zamenjali okna in  

jih opremili z žaluzijami.Članica Jana Bergant je ponovno podarila gasilcem 60 m3 lesa, ki so ga 

posekali gasilci sami. Z izkupičkom so nabavili  računalniško opremo in ozvočenje.Nadaljevali so z 

izobraževanjem novih, mladih članov in s strokovnim usposabljanjem za zahtevna reševanja. 

 V osnovni šoli v Mojstrani, kjer je mentorica za mlade gasilce, učiteljica Ida Zorman, je bilo 

organizirano predavanje za značko: Preprečujmo požare. 20 učencev je prejelo zlate, srebrne in 

bronaste značke. 

 Gasilci so bili na izletu v Mežici in pri pobratenem društvu na Koroškem v Maria Elend 

(Podgorje). Društvo je pripravilo srečanje z gasilci iz Marije Elend (Podgorja) na Koroškem zaradi 20 – 

letnega meddruštvenega sodelovanja.  

 Največje aktivnosti so potekale pri vajah in tekmovanjih, na katerih so bile ekipe zelo uspešne, 

najbolj pa ekipa veteranov, ki je osvojila prvo mesto v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije 

in s tem prehodni pokal. Zaradi velikih uspehov gasilskih ekip, posebno veteranov, je župan občine 

kranjska Gora Jože Kotnik pripravil slovesen sprejem. 

 

  
  Člani pobratenih društev, oba župana in vodstvo GZ Kranjska Gora in Jesenice 

       

  V gasilskem domu so gasilci izvedli obsežna dela, ko so na gasilskem domu zamenjali  

kritino in uredili zunanjost doma, nabavili nekaj reševalne opreme.  

 Gasilci v Mojstrani  potrebujejo nov in sodoben gasilski avto s cisterno. Zato so v letu 2002 

opravili potrebne priprave, si ogledali vozila pri drugih PGD, ponudnikih, izbrali vrsto vozila s 

sodelovanjem poveljstva  GZ Kranjska Gora, podpisali pogodbo za nakup vozila, pričeli za akcijo 

zbiranja prostovoljnih prispevkov od vaščanov in podjetnikov, društev. Lastniki gozdov so podarili 152 

m3 lesa na panju, ves les pa so posekali gasilci udarniško. 
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Zamenjava kritine na gasilskem domu 

 

 Zaradi novega avtomobila smo že zamenjali dvoje garažnih vrat na domu. Društvo pa zbira  

finančna sredstva za nov gasilski avto Renault GVC 16/25, z rezervoarjem za vodo 2500 litrov in 

visokotlačno črpalko. Ker denarna sredstva, ki jih bo društvo dobilo od Občine Kranjska gora, ne bodo 

v celoti zadostovala za avto in vso potrebno opremo. Takšno novo kombinirano vozilo pripada PGD 

Mojstrana glede na kategorizacijo gasilskih društev. 

 Drago Zorman je obnovil fasado na gasilskem domu, nov napis na domu pa je napravil Miran 

Rabič. 

 V zadnjem desetletju je društvo veliko časa posvečalo izobraževanju, člani so v prostem času 

opravljali razne tečaje in tako izpopolnjevali gasilsko znanje. Desetine pionirjev, mladincev, članic 

članov ter starejših gasilk in gasilcev so se udeleževali raznih tekmovanj in dosegali lepe rezultate. 

Posebni uspešni so bili starejši gasilci, ki so bili več let med najboljšimi, posebno na Pokalnih 

tekmovanjih Gasilske zveze Slovenije. 

 

ČLANSTVO V DRUŠTVU:   RAZVRSTITEV ČLANOV PO ČINIH: 
pionirji   7  gasilec     11   

pionirke  4  gasilec I. stopnje   30 

mladinci  6  gasilec II. stopnje     1 

mladinke   1  nižji gasilski častnik     9 

pripravniki  8  nižji gasilski častnik I. stopnje 1 

operativni člani 35  nižji gasilski častnik II. stopnje 4   

rezervni član  7   gasilski častnik   3 

članice   12 

VETERANI  14  OPRAVLJENI TEČAJI ČLANOV:   
veteranke  14  strojnik      14 

donatorji  ̧  4  nosilec dihalnega aparata    2 

skupaj članov  102   gasilec – mentor     2 

     gasilec – bolničar     1 

     gašenje z lahkimi letali in helikopterji  1 

     sodnik gasilskih in gasilsko športnihdisciplin 7 

     inštruktor      1 

     poveljnik gasilskega društva    1 
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4. KRONIKA 2003 –  
 

Društvo so v tem obdobju uspešno vodili člani UO in drugih komisij 

 

UPRAVNI ODBOR V LETU 2003:   Komisija za mladino: 
Predsednik   Peter Močnik   Predsednik  Janez Lumpert 

podpredsednik   Miro Eržen   član   Tomislav Klinar 

tajnica     Lojzka Legat    član   Fadil Halilovič 

blagajničarka   Violeta Hlebanja   

poveljnik   Franci Zima   Komisija za  zgodovino:  

podpoveljnik   Janez Zima   predsednik  Srečko Zima 

pred.kom. za članice    Kristina Zima   član   Avgust Delavec 

pred. kom. za mladino  Janez Lumpert   član    Franci Zima  

pred. kom za zgodovino Srečko Zima    

gospodar   Andrej Peternel  Poveljstvo 

        poveljnik  Franci Zima 

Nadzorni odbor:      podpoveljnik  Janez Zima 

predsednik   Aleksander Urbas  podpoveljnik  Tomislav Klinar 

član    Mihael Kersnik  vodja akcije  Branko Šmid  

član    Branko Šmid   vodja akcije  Branko Šmid 

        vodja akcije  Branko Šmid 

Komisija za članice:      povel. za zveze  Klemen Tomazin 

predsednica    Kristina Zima 

članica    Danica Kopavnik        

članica     Barbara Klinar      

        častno razsodišče: 

        predsednik  Stanislav Eržen 

        član   Milan Mrak 

     član         Jožef Čebašek 

     član         Jernej Brežan 

     članica           Janislava Bergant 

 

     v društvu so še: 

    častni član           Aleksander Urbas 

     častni član        Avgust Delavec 

     častni član                  Franc Salberger 

     častna članica      Marija Zima 

     častna članica      Anica Hlebanja 

     častna članica      Mara Rekar 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 Odkritje slike Sv. Florjana leta 2003 
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 V letu 2003, ko je Prostovoljno gasilsko društvo Mojstrana praznovalo 110- letnico delovanja, 

so gasilci opravili veliko dela. Praznovanje visokega jubileja so gasilci začeli s sv. mašo na dan sv. 

Florjana, 4. maja.  

 Ob osrednjem praznovanju, ki je bilo v juliju mesecu, so po vaji gasilske mladine odkrili sliko 

Sv. Florjana na gasilskem domu, delo Poldke Rahne.  Na slavnostni seji podelili priznanja za 

dolgoletno delo pri gasilcih in zahvale gasilcem, domačinom in donatorjem za pomoč in sodelovanje, 

opravili mokro gasilsko vajo, priredili veliko gasilsko parado skozi Mojstrano in gasilsko veselico. 

 Mojstranški  gasilci so ob teh slovesnostih prevzeli novo gasilsko vozilo Renault GVC 16/25, ki 

je sodobno opremljeno za gašenje in reševanje in ima v rezervoarju 2.500 litrov vode.Ob prevzemu 

vozila je blagoslov opravil dovški župnik France Urbanija. Na gasilski vaji je sodelovalo 10 gasilskih 

društev, s 117 gasilci in 18 vozili, dodatno pa še helikopterska enota slovenske vojske, gasilci iz GARS 

Jesenice, gorski reševalci GRS  Mojstrana in ekipa Zdravstvenega doma Jesenice. Na gasilski paradi je 

sodelovalo 215 udeležencev: gasilci iz 11 gasilskih  društev z vozili, pihalni orkester Jesenice-Kranjska 

Gora in domačini v narodnih nošah. Ob praznovanju je PGD Mojstrana izdala kroniko gasilcev od 

1993 do 2003, ki jo je pripravil Srečko Zima ob sodelovanju poveljnika Francija Zima in Mihaela 

Kersnika. 

 

 
    Novo gasilsko vozilo GVC 16/25, leta 2003 

 

 Kljub velikim obveznostim in delu s praznovanjem jubileja je PGD je izvedlo drugo tekmo 5. 

pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije in tekmovanje Gasilske zveze Kranjska Gora. Naši 

gasilci - člani so sodelovali na tekmah Treh dežel v Arnodsteinu (Podkloštru) v Avstriji, na tekmovanju 

Gasilske zveze Kranjska Gora v Gozd Martuljku in na tekmovanju Gasilske zveze Gorenjske v 

Radovljici. Vsa priznanja, pohvale in pokale, ki so jih osvojile gasilske ekipe, je Srečko Zima uredil v 

gasilski spominski sobi. 

 Gasilci so sodelovali z učenci osnovne šole 16. december v Mojstrani, ko so povabili učence na 

ogled opreme gasilskega doma in gasilske zgodovine v spominski sobi, ki jo je uredil Srečko Zima. 

Priključili so se  turističnim delavcem pri izvedbi majskega kresa, planincem pri urejanju prometa v 

Vratih in smučarjem pri urejanju vstopa na planiško prireditev. 



 

 

 

26 

 V letu 2004 so se v gasilskem društvu posvetili dodatnemu izobraževanju gasilcev. Posamezni 

člani so opravili: vozniški izpit C kategorije za vožnjo novega vozila, tečaj za strojnika, vaje z 

izolirnimi dihalnimi aparati na Igu za varno delo pri reševanju ter tečaj in izpite za varno delo z 

motorno žago. 

 Med letom so gasilci opravili manjša vzdrževalna dela v gasilskem domu, pri urejanju gasilske 

opreme in vozil, skupaj z domačini izvedli tlačni preizkus cevi na poligonu v Mlačci in v Zgornji 

Radovni ter ob tem zamenjali vse dotrajane cevi v gasilskih omaricah.  

 Novo gasilsko vozilo Renault so gasilci opremili z manjkajočo opremo. Dodatno je občina 

financirala nabavo izolirnega aparata in osem zaščitnih oblek s čeladami, čevlji in rokavicami. 

 Gasilci so opravili gasilske vaje in sodelovali na sektorskih vajah na Dovjem in Hrušici. Z 

desetinami članov in pionirjev so se udeležili zadnjega, tridesetega Srečanja gasilcev treh dežel - 

obmejnih občin Podkloštra (A), Trbiža (I) in Kranjske Gore (SLO). Srečanje gasilcev treh dežel je 

potekalo v Mojstrani v organizaciji domačega društva in ob sodelovanju  Gasilske zveze Kranjska 

Gora. Starejši gasilci so bili zelo uspešni na državnem tekmovanju v Kočevju, tekmovali so na 

Pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije, udeležili so se meddruštvenih tekmovanj v Gaberkah, 

Matkah, Bohinjski Bistrici, Štorah in Grosupljem ter na srečanju veteranov Gorenjske. Desetine 

pionirjev, mladincev članic, članov in starejših gasilcev so uspešno nastopile na tekmovanju Gasilske 

zveze Kranjska Gora. Gasilska priznanja in pokale, ki so jih dobile ekipe, je Srečko Zima uredil v 

muzejski gasilski sobi. 

 Sodelovanje gasilcev z drugimi društvi in organizacijami je dobro potekalo: na praznovanju na 

Tromeji, ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost, na srečanju v St. Jakobu na Koroškem na temo 

Sosed sosedu, ki so ga organizirali koroški gasilci ob vstopu Slovenije v EU, na praznovanju 100-

letnice PGD Hrušica, na športnih prireditvah v Planici in Kranjski Gori, na večernem majskem srečanju 

pri varovanju kresa. Gasilci so opravili posamezne nujne prevoze vode, izvedli pregled in nabavo 

ročnih gasilskih aparatov za občane. Nadaljevali so  sodelovanje z osnovno šolo 16. december v 

Mojstrani in povabili učence na ogled gasilskega doma. Organizirali so smučarsko tekmovanje gasilcev 

v veleslalomu za gasilce iz  Gasilske zveze Kranjska Gora, tekmovanje za pokal Gasilske zveze 

Slovenije za starejše gasilke in gasilce. Šest sodnikov je sodilo na 13 gasilskih tekmovanjih. 

   
Novo gasilsko vozile GVM 1 leta 2005 
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 Leto 2005 je bilo izredno uspešno. PGD Mojstrana je dobilo novo vozilo za prevoz moštva 

Mercedes Sprinter 314. S tem je bilo zamenjano šestnajst let staro vozilo TAM. Tako vozilo je 

potrebno v društvu za prevoz gasilskega moštva na akcije, vaje in tekmovanja. Prevoze ekipe starejših 

gasilcev pa je opravljal Jože Čebašek s svojim vozilom.  

 Gasilci so začeli priprave za izdelavo priklopnika za prevoz motorne brizgalne in druge opreme 

za gašenje. Za zagotavljanje varnega dela gasilcev so bile nabavljene štiri zaščitne gasilske obleke in 

dodatna manjša oprema.  

 Poveljstvo Gasilske zveze Kranjska Gora je pripravilo točkovnik za nagrajevanje dela po 

društvih in prvič je bilo točkovanje izvedeno. Gasilci v Mojstrani so s svojim delom zbrali največje 

število točk. 

 Veliko časa so gasilci namenili izobraževanju in usposabljanju na različnih vajah. Članice in 

člani so opravili tečaj za vodje enot in pridobili naziv gasilski častnik, tečaj za gasilca, tečaj prve 

pomoči in tečaj za gasilske sodnike. Gasilci so uvedli sodobno medsebojno obveščanje za intervencije 

preko mobilnih telefonov, kar omogoča boljše obveščanje in s tem hitrejše ukrepanje pri gašenju in 

reševanju. 

 Članska ekipa gasilcev je bila na meddruštvenem tekmovanju v Bohinjski Bistrici. Na 

tekmovanju Gasilske zveze Kranjska Gora na Jesenicah sta nastopili dve desetini članov. Starejši 

gasilci so tekmovali v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije. Poleg tega so starejši gasilci 

tekmovali na meddruštvenih tekmah v Polju in Bohinjski Bistrici, sodelovali na srečanju veteranov 

Gorenjske v Podljubelju, na tekmi Gasilske zveze Kranjska Gora v Mojstrani in na tekmi Gasilskih 

zvez Gorenjske na Jesenicah. Gasilske pokale in diplome ekip je Srečko Zima razvrstil v spominski 

sobi. 

 Gasilska ekipa je sodelovala na gasilski vaji in srečanju gasilcev Evrope na Bledu, na 

praznovanju 110-letnice PGD Zabreznica, praznovanju 50-letnice gasilskih zvez Gorenjske v 

Radovljici. Udeležili so se pogrebnih svečanosti ob pogrebih gasilcev in bili pri sv. maši ob prazniku 

sv. Florjana.  

 Drugo sodelovanje 

gasilcev je bilo s šolo 16. 

december v Mojstrani, ko so 

gasilci pokazali opremo in gašenje 

z vodo otrokom iz vrtca. Ob 

rekonstrukciji križišča na glavni 

cesti pri spomeniku Aljažu, so 

skrbeli za varovanje šolskih otrok 

pri prehodu čez delovišče in cesto. 

Gasilci so se udeležili smučarskih 

prireditev v Kranjski Gori in v 

Planici, kjer so sodelovali kot 

redarji, pomagali pri urejanju 

prometa pri prireditvah v Vratih in 

pri otvoritvi prenovljene stavbe 

Krajevne skupnosti Dovje-

Mojstrana. 

 PGD Mojstrana je izvedlo  

šole smučarsko tekmovanje v 

  Naravoslovni dan 8. razreda osnovne      veleslalomu za vse gasilce  

            Gasilske zveze Kranjska Gora na 

smučišču v Mojstrani,  tekmovanje Gasilske zveze Kranjska Gora za starejše gasilce in gasilke na 

poligonu v Mlačci in orientacijsko tekmovanje Gasilske zveze Kranjska Gora za mladino. Pomagali so 

še pri izvedbi področnega tekmovanja Gasilske zveze Kranjska Gora in Jesenice na Jesenicah.  



 

 

 

28 

 V letu 2006 je Upravni odbor PGD na podlagi spremenjenega Zakona o društvih, Zakona o 

varstvu pred požarom, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito  in reševanje 

in na podlagi sklepa na zadnjem občnem zboru pripravil nov statut PGD Mojstrana. PGD Mojstrana je 

eno redkih gasilskih društev v Sloveniji, ki ga vodi poveljnik društva in ne predsednik. Ta način 

vodenja gasilskega društva se je pokazal za zelo uspešnega, saj poveljnik vodi UO in poveljstvo in ni 

več podvajanja dela ter nepotrebnega usklajevanja. Večji pomen in odgovornost za uspešno delo so s 

tem dobili predsedniki komisij za mladino, članice, člane,  veterane in zgodovino.   

 V tem letu je društvo kupilo priklopnik za prevoz motorne brizgalne in opreme in vso 

manjkajočo opremo za vozilo Mercedes Sprinter 314. S tem je bila zaključena investicija  občine 

Kranjska Gora za obnovo voznega parka v PGD Mojstrana. Za zagotavljanje boljše zaščite gasilcev pri 

požarih in reševanju je društvo nabavilo 15 kombinezonov za gašenje gozdnih požarov. V gasilskem 

domu so napeljali dodatno razsvetljavo, ki se vključi, če pride do izpada elektrike. Zamenjali so 

termoakumulacijske peči, ki so varčnejše od prejšnjih, obnovili razsvetljavo v pisarni in opravili redna 

in vzdrževalna dela v domu in na vozilih. Pomembna investicija je bila preureditev strelovoda na 

gasilskem domu. Pri Mlinarju in Železniku je društvo postavilo dva nadzemna hidranta. 

 

 
Slovesni prevzem vozila GVM-1 s priklopnikom za motorno brizgalno z opremo 

 

Nadaljevalo se je izobraževanje gasilcev na tečajih za strojnika, nosilce dihalnih aparatov in gasilskega 

sodnika. Gasilci so se usposabljali na osmih društvenih vajah in na občinski vaji.  

Gasilci so pripravili slovesen prevzem novega vozila za prevoz moštva Mercedes Sprinter 314 in 

novega priklopnika za prevoz motorne brizgalne in opreme in ob tem izvedli večjo mokro vajo z 

društvi iz občine Kranjska Gora.  

 Sodelovali so z drugimi društvi in organizatorji prireditev: pri dežurstvu na prvomajskem kresu, 

prevozu pitne vode za TNP in Agrarno skupnost Dovje-Mojstrana, na prireditvi v Planici, pri odkritju 

spominskega obeležja na Tromeji v spomin na 30-letno sodelovanje gasilcev treh dežel in pripravili 

pregled ročnih gasilnih aparatov za krajane.     

 Tekmovanje v nočnem veleslalomu na vlečnici v Mojstrani za gasilce Gasilske zveze Kranjska 

Gora so  

organizirali ob sodelovanju z domačini. Zgledno je bilo sodelovanje z občino Kranjsko Gora: županom 

in domačimi svetniki, z Janijem Zajškom, ki upravlja vlečnico,  in Matevžem Podrekarjem, ki s 

podjetjem Timing Mojstrana skrbi za časovno merjenje pri izvedbi smučarskega tekmovanja, z Alešem 

Langusom pri pregledovanju gasilskih aparatov in Dragom Zormanom z donatorskim prispevkom. 

 Pri ocenjevanju dela društev v Gasilske zveze Kranjska gora je PGD Mojstrana dobila največ 

točk, s tem pa največ dodatnih finančnih sredstev za delo. 
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Ob odkritju in postavitvi prehodnega pokala na Tromeji v Ratečah 

na spomin na 30-letno tekmovanje Treh dežel 

 

 V letu 2007 so bili gasilci aktivni na različnih področjih. Poveljnik je uspešno vodil društvo in 

izvedel več sej UO, sestanke operative, komisij, občni zbor mladine. Opravljena so bila redna 

vzdrževalna dela v gasilskem domu, na vozilih in opremi ter na poligonu v Mlačci. Nabavljena  je bilo 

nekaj dodatne opreme za gašenje gozdnih požarov. 

 Gasilci so uspešno izvedli gašenje 

in reševanje na vseh intervencijah. Pri 

gašenju gozdnega požara v Mežakli, so 

sodelovali gorski reševalci GRS Dovje-

Mojstrana in helikopter slovenske vojske. 

 Društvo se je prizadevalo za 

dodatno izobraževanje članov na tečajih za 

dihalne aparate, vodjo članic in  predavanju  

iz prve pomoči. Gasilske ekipe so izvedle 

različne društvene vaje in se udeležile 

meddruštvenih vaj za usposabljanje članov: 

za delo z dihalnimi aparati, za strojnike, za 

reševanje z višin in vožnje z gasilskim 

vozilom.  

 Gasilci so organizirali 6. srečanje 

gasilskih veteranov Gorenjske in 

tekmovanje starejših gasilcev Gasilske  

    Gašenje gozdnega požara   zveze Kranjske Gore in Jesenice. Dobro 

        sodelovanje so imeli gasilci z društvi v 

kraju, ko so jim nudili različno pomoč, se udeležili svečanosti in sodelovali pri planiški prireditvi. 

Sodniki PGD so sodili na 11. tekmovanjih. Pri pregledu in ocenjevanju dela gasilskih društev je PGD 

Mojstrana dobila vse možne točke in tako so bili mojstranški gasilci ocenjeni kot najboljši v Gasilske 

zveze Kranjska Gora. Uspešno delo gasilcev je bilo mogoče ob podpori župana občine Kranjska Gora 

Jureta Žerjava in svetnikov občine. Veliko so prispevali domači donatorji, posebej za nakup 105 

gasilskih majic: Jani Zajšek, Drago Zorman, Dušan Mrak, Dušan Špendal, Sašo Tomšič, Agrarna 

skupnost Dovje-Mojstrana in kmetija odprtih vrat Pr´ Železnik. 
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 V  letu 2008 so gasilci na sejah UO in sestankih poveljstva  obravnavali različno problematiko: 

o intervencijah, financiranju stroškov intervencij in problematiki refundacij osebnega dohodka za 

operativne gasilce na gasilskih intervencijah, zdravniških pregledih in zavarovanjih gasilcev v 

reševalnih akcijah. 

 Društvo je z denarnimi sredstvi, ki jih je namensko dobilo od občine, nabavilo dodatno opremo 

za gašenje. Druge dotacije občine je društvo uporabilo za plačevanje stroškov elektrike, telefona, 

registracije vozil, zavarovanje vozil, gorivo, vzdrževalna dela, največ pa za izdelavo armirno-betonske 

plošče na podstrešju gasilskega doma, kjer je društvo v naslednjih letih uredilo večji prostor za 

srečanja, predavanja in občne zbore.  

 Izobraževanje gasilcev je potekalo na društvenih in občinskih vajah. Za učence 7. razreda 

osnovne šole 16. december v Mojstrani so gasilci, skupaj z gorskimi reševalci GRS Mojstrana, 

pripravili naravoslovni dan. Uspešno je potekalo sodelovanje z drugimi društvi v kraju.   

Pri ocenjevanju dela gasilskih društev v Gasilske zveze Kranjska Gora je PGD Mojstrana dobila vse 

možne točke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek del pri gradnji dvorane, na podstrešju gasilskega doma 

  

 V letu 2009 je PGD Mojstrana delalo po sprejetem programu. Poveljnik je vodil seje UO in 

poveljstva, predsedniki komisij pa komisije za člane, članice, mladino, veterane in zgodovino. UO se je 

prizadeval, da bi občina Kranjska Gora izročila gasilcem zemljišče za gasilskim domom, kjer bi uredili 

manjši poligon za vaje mladine. 

 Gasilci so nadaljevali z deli pri urejanju podstrešne večnamenske dvorane v gasilskem domu in 

izdelali nove vrtne klopi in mize. Nabavili so motorno brizgalno za mladino in drobno opremo za 

reševanje. 

 Tudi v tem letu so gasilci opravili precej gasilskih intervencij pri požarih, pri naraslih  vodah in 

s pomočjo Janka Lipovca so čistili strugo Save Dolinke ter reševali Savški most.  

 Izobraževanje gasilcev je potekalo na tečajih za gasilce, za portalne gasilce, ki so  usposobljeni 

za reševanje v cestnem Karavanškem predoru, in na vajah za nosilce izolirnih dihalnih aparatov, za 

strojnika, za sojenje in za varno delo z motorno žago,  na občinski gasilski vaji, na vaji ob 120-letnici 

PGD Dovje in na državni reševalni vaji v predoru Karavanke.  

  Gasilci so sodelovali z drugimi gasilskimi društvi v Sloveniji in zamejstvu. Pri 

organizaciji gasilstva je prišlo do nove organiziranosti, ker je bila ustanovljena prva regionalna 

Gasilska zveza Gorenjske, v katero se je vključila Gasilske zveze Kranjska Gora.  
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 Društveni gasilski sodniki so sodili na tekmovanjih in člani so opravljali preventivne vožnje z 

vozili, bili na gasilski paradi na Dovjem, se udeležili sv. maše za sv. Florjana, sodelovali pri pogrebih 

gasilcev. 

 Pri ocenjevanju dela gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Kranjska gora je PGD Mojstrana 

dobila spet največ točk. 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob narasli Savi je bil v nevarnosti vikend na Mrakovem 

 

V letu 2010 je društvo nadaljevalo z dograjevanjem in opremljanjem dvorane na podstrešju gasilskega 

doma. S pomočjo Agrarne skupnosti Dovje Mojstrana in DOORS-a in veliko prostovoljnega dela 

članov smo dokončali dvorano in ob koncu leta pripravili manjšo slovesnost ter se tako zahvalili vsem, 

ki so nam pomagali. Hišnik Jože Zorman se je po več letih odselil. Društvo je izvedlo prenovo 

hišniškega stanovanja v gasilskem domu. Začel se je postopek za izbiro novega hišnika. 

Na GZ Slovenije so bila sprejeta Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe za 

prostovoljne gasilce. Na podlagi tega in Statuta PGD Mojstrana je UO društva uredil članstvo, tako da 

v društvu ni bilo več neaktivnih članov. 

 V tem letu je nastalo več težav z vodenjem mladine, ker je umrl predsednik komisije za mladino 

Tomi Klinar, ki je delo z mladimi opravljal zelo uspešno več let. V društvu ni uspelo takoj najti 

drugega uspešnega mentorja mladine. Gasilske ekipe so se udeležile več tekmovanj, na katerih so bili 

najbolj uspešni člani in veterani. 

 Gasilskih in reševalnih akcij je bilo malo, zato so gasilci poskrbeli še za boljšo urejenost 

gasilskega doma, vozil  in opreme za gašenje in reševanje. Izobraževanja in vaj ter predavanj so se 

udeležili gasilci:  o prvi pomoči, o uporabi defibrilatorja, o delovanju novega tehničnega vozila z novo 

lestvijo pri poklicni  enoti na Jesenicah, za izolirne dihalne aparate za gašenje notranjih požarov,  za 

uporabo zrakoplovov pri reševanju in gašenju, za strojnike in za šoferje novega tehničnega vozila in za 

mentorje mladine. Usposabljanje gasilcev za reševanje z višin v Mlačci je vodil Iztok Arnol in drugi 

gorski reševalci GRS Mojstrana.  

 Gasilci so sodelovali z domačimi društvi in krajani pri varnosti ob kresu, na povorki pusta, 

urejanju prometa pri Slovenskem planinskem muzeju in z osnovno šolo 16. december v Mojstrani pri 

prometnem urejanju tekmovanja osnovnih šol Gorenjske v kolesarjenju. Za domačine so organizirali 

letni pregled ročnih gasilskih aparatov. Izvedli so obsežno čistilno akcijo ob Savi Dolinki, organizirali 

tekmovanje v veleslalomu na vlečnici za Gasilske zveze Kranjska Gora, organizirali tekmovanje  v 
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gasilskih in športnih  disciplinah za mladino, člane in starejše gasilce za Gasilske zveze Jesenice in  

Kranjska Gora, se udeležili maše ob sv. Florjanu, sodelovali pri smučarski prireditvi v Planici. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Proti koncu gredo dela v dvorani 

  

 Z občino Kranjska Gora je društvo uredilo zemljiško knjižne zadeve glede gasilskega doma in 

zemljišča ob njem tako, da je društvo postalo lastnik teh nepremičnin 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vaje reševanje z višin 

 

 Pri ocenjevanju dela društev v Gasilske zveze Kranjska Gora so gasilci PGD Mojstrana dobili 

najvišje število možnih točk, kar je vplivalo na boljše finančno stanje društva. 

 V letu 2011 je PGD Mojstrana zelo uspešno delovalo. Poleg rednega vzdrževanja vozil in 

opreme za gašenje in reševanje, so gasilci preuredili v pritličju gasilskega doma garderobo za gasilske 
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obleke.  Odstranjena so bila stara vrata in odprtina zazidana ter vgrajena dve novi okni. V pritličju je 

bila preurejena  električna razsvetljava in ogrevanje, na strehi montirano ogrevanje žlebov, v dvorani je 

bila vgrajena zaščita pred strelo in zamenjano okno. Preuredili in obnovili so WC v nadstropju  in 

napeljali plinsko ogrevanje v stanovanje hišnika. 

  Občina Kranjska Gora je prispevala večino denarja za nakup nove motorne brizgalne Fox III,  

Rosenbuer, ki so jo gasilci prevzeli dne 25.8.2012 na slovesnosti, ki je vključevala blagoslov dovškega 

župnika  Franca Juvana.  Občina je 

dala PGD Mojstrana v najem 

zemljišče  v Mlačci, ki ga gasilci 

vzdržujejo in uporabljajo kot 

poligon  za vaje, tekmovanja in 

druga gasilska srečanja. 

 Društvo je organiziralo 

nočno tekmovanje v veleslalomu na 

vlečnici v Mojstrani in tekmovanje  

GZ Kranjska Gora v orientacijskem 

teku. Za krajane so izvedli ob 

pomoči podjetja PZR Radovljica 

pregled, predstavitev in nakup   

gasilskih aparatov.  

  

 

 Motorna brizgalna Rosenbauer FOX-3 leta 2012      

       

 Gasilci so se izobraževali na vajah za nosilce izolirnih dihalnih aparatov, strojnike in šoferje. 

Ob prevzemu nove motorne brizgalne smo izvedli občinsko mokro vajo. Potekala je tako, da smo 

speljali vodo z motornimi brizgalnami iz struge Triglavske Bistrice vse do gozda na Šimencevem rovtu 

nad Kredo. Gasilska vaja je potekala s premagovanjem približno 220 m višinske razlike. Gasilci iz 

šestih društev so položili 1700 m tlačnih cevi. Vaja je odlično uspela, ogledalo se jo je veliko krajanov 

in župan Jure Žerjav. Dodatno usposabljanje gasilcev je potekalo na nadaljevalnem tečaju za gasilce, 

tečaju za vodjo skupine, za uporabo zrakoplovov za potrebe reševanja in zaščite, gašenje notranjih 

požarov, za poveljnike. Gasilci so sodelovali na državni vaji Potres v Ljubljani, na meddruštveni vaji v 

Ratečah, na različnih tekmovanjih GZ Kranjska Gora in na meddruštvenih tekmovanjih. Sodelovanje z 

domačimi društvi in krajani so pokazali gasilci ob prvomajskem kresu, ob EKO teku v Mojstrani, 

kolesarskem jurišu na Dovško Babo, pri športnih prireditvah v Planici, pri naravoslovnem dnevu 3. 

razreda osnovne šole v Mojstrani, pri maši na dan sv. Florjana. 

 Težave so ostale pri vodenju mladine. Prvič se je zgodilo, da na tekmovanjih društvo ni imelo 

pionirske in mladinske ekipe, kljub prizadevanju mentorjev. Zato se je UO posebej prizadeval, da bi 

pridobil novega predsednika komisije za mladino. 

 Zaradi teh težav z mladino je PGD Mojstrana prvič dobilo negativne točke pri ocenjevanju dela 

društva, ki ga je izvedla Gasilske zveze Kranjska Gora. 

 Leta 2012 je delo v društvu  pod novim poveljnikom uspešno potekalo. Poveljnik Franci Zima, 

ki je v društvu najprej opravljal dve leti funkcijo predsednika mladine, nato pa 33 let delo poveljnika 

PGD Mojstrana, se je odločil, da bo prepustil delo novemu poveljniku. Na občnem zboru so gasilci 

izvolili novega poveljnika PGD Mojstrana Klemena Zima.  

 V gasilskem domu so bila dokončana dela v podstrešni sobi – montirana je bila klima z 

ogrevanjem in preurejena  razsvetljava z novimi lučmi, preurejen hodnik v nadstropju in zamenjana 

električna napeljava z lučmi, na hodniku zamenjani okno in vrata, hodnik pa pobeljen. Spominska soba 

je bila pobeljena in v njej zamenjana električna napeljava. V stolp so bila montirana nova vrata zaradi 

boljše izolacije in nova vrata na severni strani garaže za izhod na dvorišče. Na poligonu v Mlačci je 

bilo povečano orodišče. 
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  Zaradi izboljšanja dela z mladino sta 

poveljnik Klemen Zima in nova predsednica 

komisije za mladino Kristina Zima obiskala 

osnovno šolo 16. december in z ravnateljico 

šole Darjo Pikon opravila pogovore o dodatnem 

sodelovanju  med gasilci in učenci osnovne 

šole. Vodenje komisije za članice je uspešno 

prevzela Danica Kopavnik. 

 Vse ekipe PGD so se udeležile 

tekmovanj, posamezni gasilci pa predvidenih 

izobraževanj na predavanjih in vajah. 

  V Mojstrani so gasilci pripravili prvo 

demonstrativno mokro vajo članic GZ 

Gorenjske z družabnim zaključkom. Na vaji so 

gasilke prikazale reševanje ponesrečencev iz 

gorečega vrtca in dovajanje vode iz Triglavske 

Bistrice in Save Dolinke. Na vaji so sodelovale 

članice gasilskih zvez: Jesenice, Bled-Bohinj, 

 Novi poveljnik skrbi za opremo      Tržič, Kokre, Škofja Loka in mestne občine 

           Kranj. Iz Gasilske zveze Kranjska Gora pa 

članice PGD: Kranjska Gora, 

Dovje in Mojstrana. Člani gasilskih 

društev so gasilkam nudili tehnično 

podporo. Na vaji je sodelovalo 110 

članic in članov. Vajo so si 

ogledali: župan občine Kranjska 

Gora, poveljnik GZ Slovenije, 

predstavnik GZ Gorenjske in 

predsedniki in poveljniki društev, 

ki so sodelovali na vaji. Vajo je 

spremljal ocenjevalec GZ 

Gorenjske. Gasilsko vajo je 

uspešno pripravila in vodila naša 

članica Kristina Zima. Navzoči so 

pohvalili organizacijo in izvedbo 

vaje. 

 Vodja vaje predaja raporta županu Juretu Žerjavu 

  

 PGD Mojstrana je ob sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem uspešno organiziralo 

slovesnost Gasilske zveze Slovenije s slavnostno podelitvijo listin o napredovanjih v čine. Pridruženo 

je bilo letno gasilsko srečanje nagrajencev  Matevža Haceta. Na tej slovesnosti je GZ Slovenije podelila 

posebno priznanje enoti prve pomoči iz PGD Materija za osvojitev naslova državnih prvakov in za 9. 

mesto na evropskem tekmovanju FACE na Irskem. Prireditev je s pozdravnim govorom odprl poveljnik 

PGD Mojstrana Klemen Zima,  povezovala jo je Rada Polajnar, v kulturnem delu programa so 

sodelovali: Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, pevski zbor Triglavski zvonovi in člani KUD Jaka 

Rabič v narodnih nošah. Prireditve so se udeležili: Anton Koren, predsednik GZ Slovenije, Matjaž 

Klarič, poveljnik GZ Slovenije, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS in drugi visoki gosti. 

 Gasilci so v letu 2012 sodelovali na slovesnostih drugih gasilskih društev: na 100-letnici PGD 

Log pod Mangartom, 110-letnici gasilstva v Mariji Ellend (Podgorje) v Avstriji in 120-letnici PGD 

Kranjska Gora. V tem letu smo se poslovili od dolgoletne blagajničarke gasilskega društva Violete 
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Hlebanja in Mirka (Martina) Možina, ki je veliko let izredno dobro vzdrževal vse gasilske avtomobile 

in motorne brizgalne. V gasilsko stanovanje se je vseli hišnik Senad Halilovič. 

 V letu 2013 se je UO društva odločil, da bo izvedlo več slovesnosti ob 120-letnici delovanja 

gasilcev v Mojstrani. Poleg izdaje letnega koledarja, ki ga gasilci vsako leto prinesejo v vsa 

gospodinjstva v Mojstrani in Zgornji Radovni, so se  gasilci odločili, da bodo izdali obsežno kroniko o 

gasilstvu in jo predstavili gospodinjstvom v Mojstrani in Zgornji Radovni. Glavne svečanosti so začeli 

z udeležbo pri sv. maši na dan sv. Florjana.  

 

  
Slika članov drštva ob praznovanju 120-letnice leta 2013 

 

 Praznovanje se je začelo 20. junija z vajo gasilske mladine, ki si jo je ogledalo veliko število 

krajanov, nadaljevali z odprtjem razstave in gasilskega doma. V spominski sobi smo poleg zbirke 

diplom, slik, pokalov in ostalega gradiva, prikazali razstavo zbirke gasilskih odlikovanj in činov. Pri tej 

razstavi nam je veliko pomagal Ivko Blenkuš iz Kranjske Gore z eksponati iznjegove zbirke. Razstava 

in dom je bil odprt, vse dni praznovanja. V petek je bila slavnostna seja, na kateri smo članom in 

prijateljem društva podelila priznanja.   

 V soboto smo organizirali 27. Srečanje članic prostovoljnih gasilskih društev Gorenjske. 

Srečanja se je udeležilo 65 ekip s 5 članicami, skupaj več kot 350 gasilk in gasilcev. Slovestnost smo 

nadaljevali z veliko gasilsko vajo, na kateri je sodelovalo več kot 120 članov. Na vaji smo prikazali 

gašenje gozdnega požara, na pobočju Mežakle z pomočjo helikopterja, prometno nesrečo, požar 

gospodarskega poslopja in reševnaje z vrha strehe. Na vaji so sodelovala gasilska društva občine 

Kranjska Gora, Hrušica, Gorje, poklicna enota z Jesenic, Gorska reševalna služba Mojstrana in 

helikopterska enota slovenske vojske. Praznovanje nadaljevali z gasilsko veselico pod velikim šotorom 

in bogatim srečelovom. Slovestnost smo zaključili v nedeljo z  gasilsko parado skozi Mojstrano, 

podelitvijo državnih gasilskih priznanj priznanj. Na slovestnostije sodelovalo več kot 200 članov 

društev in ostalih prijateljev. Slovestnost smo nadaljevali z gasilsko veselico pod šotorom. Vse 

slovestnosti, kot vedno do sedaj je povezovala Rada Polajnar.  
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Raport poveljniku po opravljeni vaji mladine 

 

  

 
Medruštvena vaja n poboćju Mežakle ob praznovanju 120-letnice 

 

 Poleg velikega obsega del so se člani izobraževali, udeleževali vaj, se udeležili meddruštvenih 

tekmovanj, z vsemi desetinami od pionirjev do starejših gasilk  tekmovanja  Gasilske zveze Kranjske 

Gore in Gorenjske. Pionirji in mladinci sodelovali na orentacijskem teku Gasilske zveze Kranjske Gore 

in Gorenjske, pionirji in mladinci na kvizu Gasilske zveze Kranjske Gore in opravili teste za osvojitev 

bronaste, srebrne in zlate značke Preprečujmo požare. Sodelovali  in nudili smo pomoč drugim 

organizacijam v kraju, imeli pa smo tudi nekaj manjših intervencij, na katerih smo uspešno posredovali. 
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Člani PGD Mojstrana v paradi ob praznovanju 120-letnice 

 

UPRAVNI ODBOR V LETU 2012:   ČLANSTVO V DRUŠTVU: 

poveljnik     Klemen Zima  pionirji     6 

namestnik poveljnika   Franci Zima  pionirke    4 

podpoveljnik    Gašper Zima  mladinci      6 

tajnik     Erika Bricelj   mladinke      1 

gospodar    Janez Lumpert  pripravniki    2   

pred. kom. za članice   Danica Kopavnik  pripravnice    4 

pred. kom. za mladino   Kristina Zima   operativni člani   26 

pred. kom. za veterane   in zgodovi Jožef Čebašek  operativne članice   8 

član     Peter Skumavc  rezervni člani    5 

član     Urban Bertoncelj  veterani    14 

član     Vincenc Demšar veteranke    15 

        prostovoljni gasilec   7 

Nadzorni odbor:      skupaj članov    102 

Predsednik    Mihael Kersnik   

član     Peter Močnik  RAZVRSTITEV ČLANOV PO ČINIH: 

član     Branko Šmid  gasilec     11 

        gasilec I. stopnje   4 

Poveljstvo:       višji gasilec    13 

poveljnik     Klemen Zima  nižji gasilski častnik   5 

namestnik poveljnika   Franci Zima  nižji gasilski častnik I. stopnje  2  

podpoveljnik    Gašper Zima  nižji gasilski častnik II. stopnje 6 

vodja akcije    Janez Zima  gasilski častnik   1 

vodja akcije    Branko Šmid  gasilski častnik I. stopnje  2 

pom. povel. za zveze    Peter Šmid  gasilski častnik II. stopnje  2 

pom. povel. za dihala    Gašper Zima 

skrbnik diha. aparatov   Alojz Mrvič 

orodjar     Janez Zima    
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Slavnostna tribuna z gosti 

 

KOMISIJA ZA MLADINO:    OPRAVLJENI TEČAJI ČLANOV: 
Predsednica  Kristina Zima    strojnik    16 

član    Janez Lumpert    nosilec dihalnega aparata  14 

član   Fadil Halilovič   gasilec – mentor mladine  2 

        gasilec mentor članice  2 
Komisija za članice:      gasilec – bolničar     3 

Predsednica  Danica Kopavnik   gašenje z lahkimi letali in helikopterji 9 

članica   Kristina Zima    sodnik gasilskih disciplin      6 

članica   Barbara Klinar    poveljnik gasilskega društva   1 

        gašenje notranjih požarov A  3 

Komisija za veterane in zgodovino:    gašenje notranjih požarov B  2 

Predsednik  Jožef Čebašek 

član    Janez Milonik  DISCIPLINSKA KOMISIJA: 
članica   Marija Peternel   predsednik  Janez Lihteneger 

članica   Danica Kopavnik   član   Klemen Tomazin 

član    Mihael Kersnik   članica   Sabina Močnik 

        članica         Matilda Cerkovnik 

V DRUŠTVU SO ŠE:     član   Anton Nemaček 
častni poveljnik Franci Zima 

častna članica   Marija Zima    Komisija odlikovanja in napredovanja: 

častna članica  Anica Hlebanja    Predsednik  Peter Močnik 

častna članica  Mara Rekar    članica   Danica Kopavnik 

častni član   Feliks Zima    član    Branko Šmid 

častni član  Janez Milonik    članica   Kristina Zima 

častni član  Jožef Čebašek    članica   Erika Bricelj 
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V letu 2013 

 

 

 

 Gasilci so se vedno in hitro odzvali klicu na pomoč ob požarih, poplavah in drugih naravnih 

nesrečah, ter reševali življenja ljudi in njihovo premoženje. 

Vse delo gasilcev so vedno podpirali prebivalci Mojstrane in Zgornje Radovne, pa obrtniki, podjetniki, 

podjetja in posamezniki izven naših vasi. Na prošnje gasilcev so se vedno odzvali. Sledili so geslu, ki 

ga je uporabljala ustanovna gasilska četa od ustanovitve dalje:  

 

VSE ZA GASILCE ! 

 

Zato se gasilci iz Mojstrane vsem zahvajujejo in kličejo z gasilskim pozdravom: 

 

NA POMOČ ! 


