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Brez pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, 
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je, razen v primerih iz 46. do 57. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske 

pravice avtorja. 
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1. Odlikovanja prejeta ob naši 110 letnici PGD Arja vas 

1.1. Grb občine Žalec: 
 

 
                 Listina o podelitvi grba            fotografije s podelitve                   Grb 
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1.2. Bronasti znak Gasilske zveze Slovenije in GZ Žalec 

 

 
 

1.3. Bronasti znak Gasilske zveze Žalec 
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1.4. Srebrni znak civilne zaščite republike Slovenije 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesmica naše krajanke:   
 

Na pomoč! 110 let PGD  Arja vas 
 
 

Ponos in srce naše vasi 
zagotovo so prostovoljni gasilci. 
Možje, žene, fantje in dekleta, 

to je prostovoljna gasilska četa, 
vaški dom gasilcev in delovna 

oprema, 
da varnost pred ognjem in 

ujmami 
za vaščane je zagotovljena. 

 
Ponosni smo krajani Arje vasi, 

naše PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
110 letnico obstoja slavi. 

Pogumno že vsa leta opravljajo svojo dolžnost, 
združeni marsikateri težavi so kos. 

 
Naš mali DOM GASILCEV stoji sredi vasi, 

z južne strani ga TRTA ARNOVČANKA krasi. 
Celo leto jo skrbno naš vinar neguje, 

da ob vaškem druženju žlahtne kapljice ne primanjkuje. 
 

Vaščani že od nekdaj so skupaj držali, 
ko je bilo delo ali so kaj pomembnega praznovali. 

Lepo bi bilo, če bi dom gasilcev zrastel še malo 
in bi lahko dopolnili avtopark in opremo ostalo. 

 
 

Olga Glušič, marec 2013 
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1. Nagovori pristojnih služb in odgovornih oseb 

1.1. Beseda župana Janka Kosa 
 

 
110 let delovanja PGD ARJA VAS  
 
110 let dela gasilcev povezanih v društvo ne pomeni samo 
obstoj društva teh enajst desetletij ampak pomeni stodeset 
let bogatega dela požrtvovalnih ljudi, ki so pripravljeni svoj 
prosti čas vselej žrtvovati za vsakogar, ki je pomoči potreben. 
Ob klicu NA POMOČ se nemudoma odzovete in že steče hitra 
in učinkovita akcija. 
  

Nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč so prebivalce in 

oblasti že zelo zgodaj prisilile k organiziranim oblikam varstva 

pred njimi. Tako predstavljajo v današnjem času prav gasilci 

temelj sistema zaščite in reševanja. Skoraj je ni nesreče, pri 

kateri ne bi pomagali, pa naj bo to pri poplavi, potresu, 

požarih ali v prometu ter drugih tehničnih in delovnih nesrečah in še bi lahko naštevali. 

Zaradi tega se v Občini Žalec zavedamo, da je poleg dobrega poznavanja gasilske stroke in 

usposobljenosti operativnih gasilskih članov, pomembna tudi stalna skrb za ustrezno 

tehnično opremljenost društev. 

Čeprav je Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas eno od manjših društev v Občini Žalec, se  
kljub temu lahko pohvalijo z daljšo tradicijo kot v marsikaterem veliko večjem kraju. Ob 
tem ne smemo pozabiti, da ste prav gasilci tisti, ki predstavljate utrip kraja in njegovo 
kulturno delovanje. Vaša skrb za redno usposabljanje in vzgojo najmlajših pa je garancija 
za nadaljnje uspešno delovanje društva.  
 
Ob praznovanju 110 – letnice delovanja vašega prostovoljnega gasilskega društva vam 
prisrčno čestitam in se istočasno zahvaljujem vsem članicam, članom društva za vaše delo, 
skrb in požrtvovalnost.  
 

            

          Janko Kos 

župan 
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1.2. Beseda predsednika društva Iztoka Uranjeka 

 

Že drugi mandat sem izvoljen za predsednika 

društva, zato imam soliden vpogled v večplastnost 

delovanja našega prostovoljnega gasilskega društva. 

PGD ARJA VAS je prostovoljno organizirano za 

opravljanje in izvajanje javne gasilske službe. 

Operativni člani opravljajo naloge gašenja požarov, 

zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, 

pri usposabljanju in zavarovanju na požarno nevarnih 

mestih, pri javnih prireditvah, naloge varovanja na 

javnih shodih, nastopih in demonstracijah ter pri 

poučevanju- osveščanju prebivalstva o požarni varnosti. PGD Arja vas ima 15 operativnih 

članov, ter delujoče moško, žensko in mladinsko komisijo - desetino.  

PGD je lastnik  objekta,  v središču soseske Arja vas. Razpolaga skupno in sodobno osebno 

gasilsko opremo za 10 operativcev. Imamo gasilsko vozilo GVV1 400, s pripadajočo opremo, 

dotrajano motorno brizgalno Ziegler 8/8,  dva izolirna dihalni aparata, motorno črpalko 

Tomos ter nove tlačne in sesalne cevi. Način dela je jasen in znan vsem članom društva. 

Imamo sprejet statut, ki je usklajen na nivoju gasilske zveza Žalec. Na letnih občnih zborih 

kritično pregledamo realizacijo plana dela za preteklo leto in sprejemamo plan dela za 

naslednje  leto. Predsednik skrbi, da društvo natančno sledi zastavljenemu planu dela.  Za 

delovanje društva posebnega pomena imamo sklenjeno koncesijsko izvajalsko pogodbo z 

občino Žalec. Pogodba je osnova za financiranje društva, financiranje pa za nabavo in 

vzdrževanje gasilske opreme društva.  

Društvo opravlja svoje poslanstvo in skrbi za družabno dogajanje. Na področju društvene 

dejavnosti izpolnjujemo svoje poslanstvo edinega delujočega društva v vasi. Vsako leto 

postavljamo prvomajski  mlaj, dogodka se udeleži  50 krajanov. Obnovili smo naš gasilski 

dom in letos izvedli novo zunanjo ureditev. Na domu raste Stara trta, jeseni imamo 

slavnostno  trgatev, udeleži se je cca 50 krajanov. Sodelujemo s Turističnim društvom 

Petrovče, krajevno skupnostjo Petrovče. V gasilskem domu je volišče za potrebe občinske 

volilne komisije. Na področju operativne dejavnosti imamo aktivne tri desetine. Moška in 

ženska  desetina uspešno tekmujeta na nivoju tekmovanj gasilske zveze Žalec. Mladi prav 

tako na nivoju kvizov in orientacij. Vedno smo prvi na požarnih in poplavnih 

intervencijah.Finančno poslovanje društva je pomembno za delovanje in opremljenost 

društva. Vsako leto osebno obiščemo vseh 200 domov našega požarnega območja in s 

koledarji naberemo okrog 3000€ donacij naših krajanov. Pomemben prihodek društva  je 

izvajalska pogodba z občino Žalec za cca 1.800€ na leto in, donacija dohodnine cca 400€ 

na leto. Finance vodi blagajnik, delo budno spremlja nadzorni odbor.Ocenjujem, da 

društvo deluje in posluje skladno z na občnih zborih sprejetim planom. Je sodobno 

opremljeno, moštvo izobraženo, društvo nima dolgov niti kreditov. Gasilci so naša 

vrednota, zato skrbimo za njihovo izobraževanje, opremljenost in dobro počutje v društvu. 

NA POMOČ!        Iztok Uranjek 

predsednik PGD Arja vas  
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1.3. Beseda poveljnika društva Ivana Jecla 

 

V SLUŽBI LJUDSTVA:  PGD Arja vas je gasilsko 

društvo 1. kategorije in ima za sabo dolgo 110-letno 

z vzponi in padci prehojeno pot. Osnovno načelo 

gasilca je pomoč sočloveku ob požaru, poplavah in 

drugih naravnih nesrečah, kakor tudi sodelovanje 

pri drugih bolj prijetnih aktivnostih v kraju. 

Uspešnost operativnega dela se kaže predvsem v 

strokovni usposobljenosti naših članov. Naši člani in 

članice se strokovno izobražujejo na raznih tečajih, 

seminarjih in posvetih. Pri predstavitvi dela 

operative PGD Arja vas se bom osredotočil predvsem na zadnje desetletje, torej od v času 

od 2003 do 2013.  Kot vam je znano, smo ob 100 letnici prevzeli novo gasilsko vozilo GVV-

1, ki pa je od nas zahtevalo še več strokovnega usposabljanja. Vseskozi smo dopolnjevali 

dotrajano gasilsko opremo, se strokovno izobraževali, urejali in dopolnjevali vso možno 

evidenco, strokovno literaturo, ki je potrebna, da bodo zanamci poznali naše delo.  

Največji poudarek smo dali na pridobivanje novih članov, predvsem mladih in članic. Leta 

2006 smo ustanovili komisijo za delo s članicami, ki jo je vodila Gordana Stubičar. Komisija 

se je trudila kar nekaj časa, da ji je uspelo zbrati zadosti članic. Naše članice se zadnjih 5 

let redno udeležujejo tekmovanj GZ Žalec, kakor tudi ostalih v mejah zmožnosti. So tudi 

nepogrešljive v vseh segmentih delovanja društva in zasedajo vidne funkcije v društvu. 

Aktivnih članic je trenutno 10 in vabimo tudi druge, da se nam pridružijo. Ker pa na mladih 

svet stoji pa smo izredno ponosni da nam je medse uspelo privabiti tudi mladino. Gonilna 

sila pri zagonu dela z mladino je na začetku bil Jernej Lenko. Mladina se udeležuje kvizov , 

orientacije in raznih gasilskih tekmovanj za mladino. Že prvo leto se je ekipi starejših 

pionirjev uspelo uvrstiti na državno prvenstvo v orientaciji in prav tako tudi drugo leto. 

Mentor se je po treh  letih uspešnega dela preselil in smo ga morali zamenjati. Uspešno ga 

je nadomestil Kresnik Jože, ki s pomočjo mladih pomočnikov mentorjev Razboršek Mojce in 

Kresnik Roka zelo dobro nadaljuje njegovo delo, kar so dokazali letos, ko so se udeležili 

orientacije GZ Žalec s kar 5-imi ekipami in je ekipa pionirjev zmagala. Aktivnih mladih 

gasilcev je trenutno 22 in medse vabimo tudi nove. Tako smo lahko z delom članic in 

mladine zelo zadovoljni, pogrešamo pa več članov operativcev, ki so nekoč bili naši aktivni 

člani. Letos se nam je uresničila velika želja, saj bo našo 32 let staro Zieglerco zamenjala 

novasodobna črpalka Rosenbauer tipa FOX – 3, razvili pa smo tudi nov društveni prapor. 

Tako bomo operativno sposobnejši pri pomoči krajanom ob poplavah in drugih naravnih 

nesrečah. Seveda pa nam to nalaga dodatne obveznosti po izobraževanju in pridobivanju 

novega članstva v naše vrste. To pa ne gre brez žrtvovanja svojega prostega časa, 

delavnosti, volje in pa medsebojnega razumevanja med vsemi, predvsem pa doma. Ob 110-

letnici PGD Arja vas, ki pokriva naselja Arja vas, Ruše, Zaloško Gorico in Malo Pirešico, 

čestitam vsem članom in članicam, kakor tudi našim krajanom, jim želim veliko zdravja in 

medsebojnega spoštovanja. 

 

V SLOGI JE MOČ, NA POMOČ!     Ivan Jecl, GČ  I.stopnje 

         poveljnik PGD Arja vas 
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1.4.  Beseda predsednika Gasilske zveze Žalec Kotnika 
 

 

SPOŠTOVANE GASILKE,  GASILCI 

Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas praznuje svoj 

visok jubilej – 110 let uspešnega delovanja. Ob tem 

jubileju se posebno radi spominjamo številnih 

dogodkov, ki so pomembno vplivali na razvoj 

društva v tem obdobju. Gasilstvo je visoko 

spoštovana dejavnost v vsej Sloveniji. Z gotovostjo 

lahko rečem, da je biti gasilec in pomagati 

sočloveku v nesreči humanitarno dejanje, ki zahteva celega človeka, usposobljenega in z 

dobro tehniko. Danes je to veliko lažje in predvsem mnogo varneje za gasilce, kot je bilo 

to pred mnogimi leti, na začetku vašega delovanja. Zato morate veliko vlagati v nabavo 

najsodobnejše opreme za zaščito in reševanje, kakor tudi v usposabljanje gasilcev. Le 

dobro usposobljen in opremljen gasilec s sodobno in dobro vzdrževano opremo lahko 

učinkovito posreduje v najrazličnejših nesrečah. Vaše društvo ima vseskozi, že od samega 

začetka pred daljnimi 110 – leti velik posluh za napredek. Vsa finančna sredstva 

pridobljena s pomočjo krajanov, dobrih donatorjev  in občine, društvo vlaga za razvoj 

gasilstva in gasilske tehnike. Poleg tehnike pa se člani društva intenzivno ukvarjate tudi z 

vašimi najmlajšimi člani, saj se zavedate da je delo z mladimi porok za uspeh in 

nadaljevanje svetlega izročila naših prednikov. 

Zanesljivo ste vez med krajani, organizacijami v kraju, ste dobra vez v gasilskem 

poveljstvu občine Žalec, kot tudi Gasilske zveze Žalec. Prepričana sem, da boste s takšno 

vnemo nadaljevali tudi v prihodnje, zato vam lahko zaželm veliko uspeha predvsem na 

področju humanega in plemenitega dela. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

 

                                                                                     Edvard KUGLER, VGČ org II.st. 

                                                                     predsednik GZ Žalec 

 

 

 

  



110 let PGD Arja vas Stran 11 
 

2. Začetki gasilstva v Spodnji Savinjski dolini 
 

Požari so bili na Slovenskem v 19. stoletju in že prej velik problem.  V začetku šestdesetih 

let 19. stoletja zasledimo prve resnejše poskuse za ustanovitev organizacije za gasilstvo, ki 

bi bila strokovno pripravljena na gašenje požarov, ki so bili pogosti v mestih in na vaseh 

pogosti obiskovalci. Potrebo po takšni organizaciji so najbolj čutila mesta, kjer je bilo 

veliko požarov in ti so bili zaradi strnjene poselitve zelo obsežni. V Ljubljani je bila leta 

1963 ustanovljena prva požarna bramba pri Ljubljanskem telovadnem društvu Sokol, ki pa 

se zaradi številnih nasprotovanj ni obdržala. Zato je ljubljanski župan leta 1969 ustanovil 

pripravljalni odbor za ustanovitev samostojnega prostovoljnega gasilskega društva, ki so ga 

ustanovili leta 1970. 

V prizadevanjih za organizacijo varstva pred požari ni zaostajalo niti podeželje. Februarja 

1869 se je sestal pripravljalni odbor za ustanovitev gasilskega društva v Laškem in na 

Ptuju. V Beli Krajini pa so 19. septembra leta 1869 ustanovili gasilsko društvo Metlika, ki 

je prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Pobude za ustanovitev redne 

požarne brambe so bile junija 1879 v Mariboru, julija istega leta pa tudi v Celju, do 

ustanovitev društev v teh mestih pa še ni prišlo. 

Začetek gasilstva v Spodnji Savinjski dolini sodi v čas, ko so na Spodnjem Štajerskem leta 

1878 ustanovili Prostovoljno požarno brambo Sv. Peter v Savinjski dolini, tri leta 

kasneje pa leta 1881 še Prostovoljno požarno brambo Žalec. V kroniki je zapisano, da so 

dovoljenje za ustanovitev društva dobili šele, ko so vlogi napisani v slovenskem jeziku 

priložili še nemški prevod. 

Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva širila po vseh 

slovenskih deželah. Uspešne akcije prvih gasilskih društev – požarnih bramb so spodbudile 

tudi druge, da so zbrali članstvo in sredstva za nakup orodja in gasilske opreme. Do konca 

leta 1881 je bilo na Slovenskem (brez Koroške) ustanovljenih že 39 gasilskih društev. 

Na pobudo narodnjakov so leta 1897 ustanovili Zvezo požarnih bramb za Spodnjo Štajersko, 

ki je imela sedež v Žalcu. Prvi predsednik zveze je bil Josip Širca, ki je po predpisih 

Deželne gasilske zveze v Gradcu napisal prvi slovenski gasilski učbenik imenovan  » 

Vežbenik zveze slovenskih požarnih bramb na Spodnjem Štajerskem«, ki je prvič izšel leta 

1899, leta 1908 pa še v ponatisu. Rokopis je shranjen v gasilskem muzeju v Žalcu. Vežbenik 

je uporabljala večina društev na podeželju, le v nekaterih slovenskih mestih so še 

poveljevali v uradnem nemškem jeziku. V vežbeniku so bila poleg vaj tudi slovenska 

povelja za vaje z raznimi gasilskimi orodji. V Žalcu je poveljevanje v slovenskem jeziku pri 

požarni brambi uveljavil že prvi predsednik gasilskega društva Janez Hausebichler, sicer 

žalski župan, ki je že leta 1888 uvedel slovenski jezik v uradovanje. Tako je imelo 

slovensko gasilstvo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika in narodnega 

obstoja. Čeprav  je poslanstvo gasilskih društev predvsem humanitarna pomoč ljudem v 

nesrečah, so imela v  tem prvem obdobju predvsem narodno prebudni značaj. Zveza je 

spodbujala ustanavljanje novih gasilskih društev in je na prelomu stoletja štela 63 požarnih 

bramb iz vse Spodnje Štajerske. Uradno je zveza prenehala delovati leta 1904 z 

ustanovitvijo Zveze slovenskih gasilskih društev s sedežem v  Ljubljani. Dejansko pa ni 

nehala delovati, le vključila se je v Zvezo gasilskih društev Slovenije. 
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3. Ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva v Arji vasi 

 

O začetkih gasilstva in njegovo delovanje smo ob njegovi 100-letnici pisali že v brošuri, ki 

jo je Prostovoljno gasilsko društvo izdalo ob tej priložnosti leta 2003. Zato na tem mestu 

povzemamo le najpomembnejše ugotovitve iz zgodovine našega društva. 

Na začetku dvajsetega stoletja je bila v Arji vasi in okoliških vaseh večina hiš kritih s 

slamo, zaradi česar je pogosto prihajalo do požarov. Večkrat je bilo v plamenih več 

objektov hkrati. Sprva so gasili s škafi, kasneje so nabavili malo ročno brizgalno, ki je bila 

shranjena v vaški baraki v Arji vasi, ki je bila na mestu, kjer še danes stoji gasilski dom. 

Požari so se vrstili, gašenje še ni bilo organizirano kakor na primer v sosednjem Žalcu. Zato 

so se vaščani Arje vasi odločili, da ustanovijo gasilsko društvo. Za začasnega načelnika so 

imenovali Antona Puncerja. Začeli so zbirati denar, na pobudo Antona Puncerja in Ivana 

Pešca je takratni tajnik Gasilskega društva Žalec g. Kač leta 1902 na Deželno vlado v 

Gradcu vložil prošnjo za ustanovitev gasilskega društva Arja vas. Prošnja je bila istega leta 

odobrena. 

7. junija 1903 je bil ustanovni občni zbor Prostovoljne požarne brambe Arja vas. Med 

ustanovnimi dobrotniki, ki so poklonili največjo denarno podporo po 5 goldinarjev so bili: 

Anton Puncer, Johan Ježovnik, Martina Razboršek in Vinko Kopriva. Za prvega načelnika 

gasilskega društva je bil izvoljen Anton Puncer. Člani požarne brambe so bili »udje«, ki so 

plačevali udnino (članarino). Glavno načelo novonastalega gasilskega društva je bilo: 

POMAGATI BLIŽNJEMU V NAJHUJŠIH NESREČAH, med katerimi so bili požari najbolj pogosti. 

Intenzivno so zbirali sredstva za gasilsko opremo. 24. junija 2003 so na Občinski odbor 

Občine Petrovče naslovili vlogo za dodelitev sredstev, ki je izhajala iz pravice navedene v 

31. členu Gasilskega reda za Štajersko, datiranega 23. junija leta 1886. Občina je društvu 

namenila 20 kron. Z zbranimi sredstvi, ki so se nabrali s članarino in drugimi zbranimi 

sredstvi (med drugim so prirejali zelo obiskane gasilske veselice – prva je bila že 4. oktobra 

1903) so leta 1903 kupili gasilske obleke in nekaj orodja, da so bili opremljeni za gašenje 

požarov.  

 

4. Delovanje PGD Arja vas v obdobju 1903 – 2003 

 

V naslednjih letih so si gasilci v Arji vasi postavili višje cilje in leta 1908 kupili prvo ročno 

brizgalno, voz zanjo na konjsko vprego so izdelali domači mojstri Fodermeier, Zajc, Kainz 

in Lorber iz  Žalca. Zgradili so tudi nov Gasilski dom. Društvo je v tem času in vrsto let 

zavzeto vodil načelnik Ivan Pešec. 

 

 



110 let PGD Arja vas Stran 13 
 

Tako so se člani gasilskega društva leta 1908 pred gasilskim domom ponosno postavili pred 

fotoaparat v gasilskih opremi in z novo brizgalno na vozu pred domačim gasilskim domom. 

Gasilsko društvo je tedaj štelo 22 postavnih aktivnih gasilcev. 

 

 

Gasilski dom s kapelo je bil v osrednjem delu Arje vasi ob glavni cesti, ki je skozi vas vodila 

v smeri Velenja. Nasproti gasilskega doma na drugi strani ceste je bila gostilna Štrikar, v 

kateri so pogosto modrovali tudi gasilci. Ob glavni cesti je med gasilskim domom in pred 

vaško kapelo stal visok lesen gasilski stolp, v katerem so se sušile gasilske cevi. Porušen je 

bil šele leta 1970. 
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Leta 1924 je društvo imenovalo za prvega častnega člana Ivana Pešca in sicer za njegove  

izredne zasluge pri delu društva in dolgoletnemu opravljanju funkcije načelnike. Ob tej 

priliki je  Gasilsko društvo Arja vas izdalo slavnostno listino o imenovanju za častnega člana 

društva. Kopija listine je razstavljena v gasilskem domu. 

 

Gasilstvo se je z leti moderniziralo. Leta 1930 so arnovski gasilci kupili prvo motorno 

brizgalno znamke Rosenbauer in jo imenovali »rozenbaverca«.  

 

Na svečanem prevzemu nove motorne brizgalne so se postrojili domači gasilci in gasilci iz 

sosednjih gasilskih društev na prostoru pred gasilskim domom v Arji vasi, igrala je godba na 

pihala in sledila je obvezna veselica, ki je privabila veliko ljudi iz ožje in širše okolice, kar 

nazorno prikazuje spodnja fotografija takratnega svečanega dogodka.  
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Članstvo v gasilskem društvu Arja vas je naraščalo. Potrebe so narekovale večjo mobilnost, 

konjska vprega je bila prepočasna. Zato so s prispevki in darovi kupili avtomobil Austro 

Daimler in ga poimenovali »London Pepi« ter ga preuredili za gasilske potrebe. Okoliška 

društva še niso imela tovrstnih vozil, zato so bili v Arji vasi nanj zelo ponosni. Baje, se 

spominjajo starejši, da so bil arnovski gasilci pri gašenju vedno med prvimi! Takole so se 

nekateri od njih postavili ob »London Pepiju« pred gostilno Štrikar. 

 

 

Ob 35 letnici delovanja društva leta 1938 so pripravili veliko gasilsko parado s številnim 

uniformiranim članstvom iz domačega ter sosednjih društev. Razvili so nov prapor, bilo je 

zelo svečano. Prireditvi je sledila gasilska veselica, na kateri se je veselilo mlado in staro 

iz domače vasi in številnih krajev Spodnje Savinjske doline. O dogodku se je še dolgo 

govorilo. 
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Društvo je uspešno delovalo vse do II.svetovne vojne, ko jim je okupator prekrižal vse 

načrte. Pa vendar – v društvu so ostali zvesti gasilstvu in slovenstvu. Aktivno so se vključili 

v narodno osvobodilni boj in pri tem darovali tudi svoja življenja. V spomin padlim 

gasilcem iz Arje vasi Toman Ivanu, Kač Francu, Veternik Alojzu, Vipotnik Stanku, Kopriva 

Antonu ml., in Štorman Francu  so ob 50.letnici obstoja društva odkrili na poslopju 

gasilskega doma spominsko ploščo. 

 

Po vojni je društvo skrbelo za redno delovanje in tudi stalno izobraževanje članstva na 

vseh področjih. Tako so se leta 1959 udeležili tečaja za strojnike na Vranskem, o čemer 

priča spodnja fotografija. 

 

V povojnem času so nabavili še eno vozilo, ki je bilo večkrat v okvari. Do leta 1983 so bili 

gasilci brez avtomobila.  
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Ob 77-letnici društva leta 1980 je bil razvit nov prapor. 

 

Sprejet sklep o nabavi novega gasilskega kombija, ki je svojemu namenu služil vse do leta 

2003. Tudi brizgalna Rosenbauer je počasi pešala. Dolgo je služila svojemu namenu, sedaj 

pa čaka na ugoden trenutek za obnovo in javno predstavitev. 

Leta 1982  je gasilsko društvo nabavilo dve novi motorni brizgalni.  Članska desetina je 

dobila sodobnejšo Ziegler brizgalno, ki je omogočala večji domet. Zelo aktivna pionirska 

desetina, ki je z zbiranjem papirja in drugega odpadnega materiala zbrala precej denarja, 

pa je dobila manjšo Tomosovo brizgalno. 

 

Posodobili so tudi zvočno signalizacijo, ročno sireno so zamenjali za električno in jo 

vgradili na streho sosednje »Kramarjeve« hiše.    
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5. Priprave na obeležitev 100. obletnice ustanovitve PGD Arja vas 

 

Leta 2002 so stekle priprave za praznovanje okrogle, 100 letnice obstoja društva. Gasilsko 

društvo Arja vas pokriva naselja Arja vas, Mala Pirešica, Ruše in Zaloška Gorica, na 

območju katerih živi okrog 700 prebivalcev. Upravni odbor gasilskega društva je sprejel 

sklep za nakup novega sodobnega gasilskega vozila opremljenega poleg standardnih naprav 

tudi z manjšo cisterno in ostalo nadgradnjo. Po vaseh je stekla akcija zbiranja sredstev pri 

občanih, ki so pokazali velik interes, prispevali pa so tudi donatorji in simpatizerji, 

sredstva je prispevala tudi občina Žalec.  

Ker gasilski dom ni zadovoljeval sodobnim potrebam, so člani društva s prostovoljnim 

delom izvedli rekonstrukcijo notranjih prostorov. Jeseni leta 2002 so pripeljali novo orodno 

vozilo in ga garažirali v prenovljenih prostorih gasilskega doma. 

Za obeležbo 100 obletnice ustanovitve gasilskega društva je bila imenovan organizacijski 

odbor za izvedbo, ki ga je vodil predsednik Iztok Uranjek. Izvedena je bila zunanja obnova 

gasilskega doma – nova fasada in zunanja ureditev doma, ki so jo z udarniškim delom 

izvedli gasilci ob podpori nekaterih vaščanov.  

Spodnja slika prikazuje Gasilski dom Arja vas po njegovi preureditvi leta 2003. 

 

 

Slavnostna prireditev ob 100. obletnici ustanovitve društva je potekala 20.septembra 2003 

in je imela naslednji program: 

 Gasilska parada z več kot 150 člani gasilskih društev občine Žalec z gasilskimi vozili 

se je vila po cesti skozi Arjo vas od mosta čez Ložnico, mimo gasilskega doma na 

prireditveni prostor na dvorišču vaške graščine, 
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 Postavitev gasilskih društev je bila izvedena na prireditvenem prostoru na dvorišči 

vaške graščine 

 
 Slavnostni govori predsednika domačega društva Ivana Razborška, podpredsednika 

Gasilske zveze Slovenije Toneta Korena, župana občine Žalec Lojzeta Posedela in 

predsednika krajevne skupnosti Petrovče in obenem predsednika organizacijskega 

odbora Iztoka Uranjeka, 

 
 



110 let PGD Arja vas Stran 20 
 

 Podeljena so bila priznanja Gasilske zveze Žalec  10-tim prizadevnim gasilcem ter 

odlikovanja in plamenice Gasilske zveze Slovenije za dolgoletno delo v gasilstvu 10-

tim gasilcem in Gasilskemu društvu Arja vas 

 Opravljen je bil tudi svečani prevzem novega gasilskega vozila – ključe je prevzel 

poveljnik Ivan Jecl in jih predal vozniku Branku Dosedli s priporočilom, da bo vozilo 

skrbno vzdrževal in srečno vozil 

 

Po slavnostnem delu je sledila veselica na dvorišču graščine, za prijetno druženje pa je 

poskrbel ansambel Navihanke. 
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6. PGD Arja vas  v desetletnem obdobju 2003 – 2013 

 

Ob svoji 100 letnici v letu 2003, se je društvo otreslo neaktivnosti in se dvignilo na današnji 

nivo operativnega in društvenega delovanja. Takrat so si gasilci s prizadevnima 

predsednikom Ivanom Razborškom in poveljnikom Ivanom Jeclom zastavili program 

ponovnega zagona iz let društvene krize. 

Društvo je imelo novo gasilsko vozilo GVV-1, sestavilo je učinkovito moško desetino, ki je 

bila v celotni sestavi gibalo kasnejšega razvoja društva. Moško desetino so sestavljali 

poveljnik Ivan Jecl, podpoveljnik Valter Leskošek, strojnik Branko Dosedla, napadalca Mitja 

Lenko, Jernej Lenko, vodarja Jani Razboršek, Ivan Fekeža, Jože Nemec in sel Vlado 

Kranjec.  

    

Predsednika Ivana Razborška, ki je skupaj z organizacijskim odborom izpeljal 100-letnico 

gasilskega društva in društvo učinkovito vodil po društvenih pravilih, je naraščajoča 

administracija in računalniška doba komunikacij presegla in utrudila. Pri teh težavah mu je 

blagajnik Igor Mirnik zanesljivo vodil društvene finance, Franc Štamol pa je kot nadzornik 

skrbel za zakonitost in pravilno vodenje društva. V tem času ni niti enkrat prišlo do 

finančnih zapletov, niti do dvomov v pravilnost vodenja. Gasilsko tovarištvo je gradilo 

tovariške odnose in učinkovito društvo. 

Na občnem zboru januarja 2007 je bil za novega predsednika društva izvoljen Iztok 

Uranjek, za poveljnika Ivan Jecl, za namestnika poveljnika Valter Leskošek, v upravni 

odbor so bili izvoljeni za blagajnika Igor Mirnik, tajnica Ksenija Tkavc, ter člani upravnega 

odbora strojnik Branko Dosedla, vodja komisije za delo s članicami Goga Stubičar, za delo z 

mladimi Jernej Lenko, za delo z veterani Ivan Razboršek, in  nadzorni odbor v sestavi Franc 

Štamol, Jože Nemec in Jani Razboršek. 

Aktivne so naše moška, ženska in mladinska komisija. Vse tri desetine se udeležujejo 

tekmovanj v okviru Gasilske zveze Žalec. 

Že deset let natančno izpeljemo plan dela, ki se po pravilu nanaša izvedbo dveh društvenih 

občnih zborov gasilske mladine in društva, podpis izvajalske pogodbo za zaščito in 

reševanje  z občino Žalec, udeležbe na delavnicah za predsednike, za poveljnike in za 

gasilske specialnosti. Gasilsko društvo vsako leto organizira naslednje aktivnosti: 
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- društveni izlet članov gasilskega društva kot priznanje za aktivno delo z obiskom 

smučarskih poletov v Planici. 

- postavitev prvomajskega mlaja, udeleži se ga najmanj 20 gasilcev in 30 krajanov, 

     
- pomoč pri izvedbi tradicionalnega kolesarskega maratona naše mlekarne Celeia, 

 

- arnovski gasilci se vsako leto v malem nogometu pomerimo z drešinskimi gasilci in 

tečemo na gasilskih tekomvanih 

  

- slavnostno trgatev potomke stare trte z Lenta naše trte Arnovčanke, ki krasi južno 

fasado našega gasilskega doma, udeleži se je med 50 do 100 vaščanov. organiziramo 

občasne prireditve kot so predstavitve knjig, rez naše trte, z vaščani se srečujemo pri 

družabnih dogodkih.  

 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=hcITtAwfp4Q87M&tbnid=n5zYMZIXImf23M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://dramlje.mojforum.si/dramlje-about643.html&ei=TkduUZTZFIfJPJ6TgdgP&psig=AFQjCNEORhnu-WiZKom38Wh4lOGD9NPRQA&ust=1366268110385388
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- Predstavitve knjige domačina Iva Grobelnika z naslovom Harmonika, škarje in platno se 

je udeležilo veliko krajanov.  

   

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektu našega gasilskega doma: 

- garažna vrata za naše gasilsko vozilo GVV-1 

- asfaltiranje dvorišča pred garažo 

- fasada na objektu 

- plinovodni priključek za ogrevanje 

- popločenje pred vhodom in v okolici vaške kapele 

garderobne omare za gasilsko osebno zaščitno opremo 
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Na gasilski dom je bila spomladi leta 2013 nameščena nova sodobna alarmna naprava  

  

 

Pred božičem obiščemo vseh 200 domov našega požarnega območja in s koledarji zberemo 

okrog 3.000€ donacij naših krajanov 

Prihodek društva je tudi pogodba z občino Žalec 1.800€ in donacija dohodnine cca 400€.  

Operativna dejavnost je za delovanje društva pomembna. Zato smo v garaži gasilskega 

doma uredili garderobo za 11 gasilcev. Z žensko in moško desetino se udeležujemo 

tekmovanja in osrednje vaje gasilske zveze Žalec, ter parade ob počastitvi svetega 

Florjana. 

Fotografija moške in ženske desetine 
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Mladinske desetine na občnem zboru mladih in na vajah desetine 

   

    

Uradni podatki s tekmovanja gasilske zveze Žalec in fotografije s tekmovanj: 
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Tekmovanja gasilske zveze Žalec 

    

   

  

 

 

Vsako leto v času meseca požarne varnosti poteka društvena mokra požarna vaja 

trodelnega napada z odvzemom vode iz  znanega vira in dan odprtih vrat z vaško gasilsko 

veselico.  
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Fotografije s požarne vaje na Zaloški Gorici 

  

   

 

Gasilska vaja GZŽ HOM 2013 

   

Na volilnih občnih zborih spomladi 2008 in 2013 smo potrdili dopolnitve statuta društva. Za 

naslednje kongresno pet letno obdobje gasilske zveze je bil za naslednje pet letno obdobje 

izvoljen 7 članski upravni odbor v sestavi Iztok Uranjek - predsednik, Ivan Jecl - poveljnik, 

Valter Leskošek – namestnik poveljnika, Renata Plazar - tajnica, Sabina Hajraj - blagajnik 

in vodja komisije za delo s članicami, Jani Razboršek - strojnik, Jože Kresnik - vodja 
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komisije za delo z mladimi. Izvoljen je bil nadzorni odbor v sestavi Igor Mirnik, Anton Fidler 

in Štefka Kresnik ter disciplinska komisija v sestavi  Rozika Razboršek, Mateja Lesjak in 

Ivan Fekeža. 

Arnovski gasilci smo ponosni na naš gasilski dom, ki je po obsegu sicer mala stavba, po 

vsebini pa bogata, saj je popolnoma obnovljen, centralno ogrevan , z mini kuhinjo in 

sanitarijami in sodobno zunanjo ureditvijo v sklopu novega pločnika skozi vas in vaške 

kapele ob njem. Ob 110 letnici smo ob dnevu civilne zaščite Republike Slovenije prejeli 

njen srebrni znak in  grb občine Žalec,nagradili pa smo se z novo motorno brizgalno MB 

Rosebbauer FOX3.   

 

Utrinki z vaje moške in ženske ekipe in priprava na tekmovanje – junij 2013 
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7. Praznovanje 110- letnice PGD Arja vas 
Potem, ko so kmetje hmelj obrali, 
smo si vaščani vzeli čas, da bi praznovali. 
To je bil velik praznik za Arjo vas, 
110 let gasilstva si lahko štejemo v posebno čast. 
 
Praznovanje se je začelo s slovesno akademijo. 
V paradi  si po protokolu potem sledijo, 
godba na pihala, 
častni vod, gostje iz gasilskega poveljstva, 
prapori, ešalon mladih,  
in kot glavni gasilke in gasilci PGD Arja vas. 
 
Zdaj smo za novo motorno brizgalno bolj bogati, 
saj s prispevki je uspelo dovolj sredstev zbrati. 
Nov društveni prapor trakovi donatorjev krasijo, 
na drogu zlati in srebrni žebljički se bleščijo. 
 
Ob pomembnih jubilejih je priložnost dana, 
da za predanost in delavnost izkaže se zahvala. 
GZ Žalec je ob 110 letnem jubileju to storila 
in s priznanji I. stopnje zaslužne člane nagradila. 
 
Tudi za dobro voljo so gasilci poskrbeli, 
do jutra veselico so imeli. 
Tako so zopet združili vaščane, 
ob polni mizi in dobri glasbi lepo je videti zbrane. 
 
Trgatev stare trte se v Arji vasi tudi praznuje, 
dobro je obrodila, ker jo njen gospodar skrbno neguje. 
Vabilu predsednice TD na trgatev smo se z veseljem odzvali, 
si nazdravili, ob polni  mizi gostili in pokramljali. 
 
Lepo je, kadar se ljudje družimo, 
si med seboj mnenja o našem sobivanju izmenjamo, 
saj čas tako hitro mine, 
da nam nebo morda kdaj žal. 
ko bomo med seboj obujali le še spomine. 
 
 
Olga Glušič, september 2013 
 
 
 

7.1. Program prireditve: 
 
PROGRAM GASILSKE PRIREDITVE 110 let PGD Arja vas 
 
Prireditev: 110 let PGD Arja vas: prevzem  nove gasilske tehnike in vrtna veselica 
Kraj:  parkirišče Mlekarna CELEIA, Arja vas 92, 3301 Petrovče 
Čas:  sobota,  21. 9. 2013 od 17.00 do 02.00 naslednjega dne 
  17.00 slavnostna gasilska povorka 
  18.00 prevzem prapora in nove motorne brizgalne 
  18.30 nastop glasbene predskupine Zapeljivci 
20.00 igra ansambel Modrijani 
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Prireditelj: PGD Arja vas, Arja vas 62b, Davčna številka:: 85222569 
Odg. Oseba: Iztok Uranjek, predsednik društva 
Udeležba: pričakujemo do 4000 oseb, izključno zaradi glasbenega izvajalca 
Program prireditve ja po sklepu občnega zbora PGD Arja vas, na več operativnih sestankih 
sprejel upravni odbor društva. S programom  prireditve seznanjamo:  Gasilsko zvezo Žalec, 
Gasilsko poveljstvo občine Žalec, Občino Žalec, Gasilsko zvezo Slovenije. 
 
 
OBVEZNA ČASOVNICA POSAMEZNIH DEJANJ PRIREDITVE sprejeta na UO: 
 
 čas Dejanje Mikrolokacija Odgovorna oseba 

1 08.00 PRIPRAVA PRIR. PROSTORA Parkir.Mlekarne CELEIA Iztok Uranjek 

2 16.00 Sprejem gasilcev, igra Godba 
na pihala 

Pri vhodu na prireditveni 
prostor 

Ivan Jecl, kapelnik 
Titovšek Matic 

3 16.30  
16.50 

Zbor in postroj gasilcev 
gasilske zveze Žalec 

Bus postajališče Mlekarna Jecl,Lupše,Vasle,Herle,Mek
lav, Žibret,Vozelj 

4 17.00 Start gasilske povorke: 
slovenska zastava+2 
spremljevalca, godba, 
gasilski znak, vodja parade + 
2 pomočnika prapor PGD Arja 
vas + 2 spremljevalca,  častni 
vod, prapori, ešaloni   

Trasa 50m po cesti, po 
uvozu v mlekarno na 
parkirišče, oder 
 
EŠALONI: 

- Mladina 
- Članice 
- Člani 

Jecl , Lupše, Vasle, Herle , 
Meklav, Žibret, Vozelj 
 -Zastavonoša Lenko Jernej 
v svečani uniformi + dva 
mlada v delovni uniformi 
 - Znak nosita dva pionirja 
v delovni uniformi 
 - Praporščak Fekeža ivan 

5 17.00 
 

Raport predstavniku GZS, 
dovoljenje za začetek prired. 

 Primož Vasle 

6 17.03 Mimohod mimo slavnostnega 
častnega odra 

Uranjek, Kugler, Kos, 
But, Vasle, GZS, GZŽ, KS 
Petrovče, Marjana 

Ivan Jecl,Janko Lupše 
Godba igra koračnico na 
čelu, postoji pri odru 

7 17.10 Godba zaigra slovensko 
himno 

Godba se postavi na 
desno stran odra 

Godba – kapelnik 

8 17 .10 Nagovor voditeljice kot 
pozdrav sodelujočim na 110 
letnici PGD 
Pozdrav gostom po protokolu 

Slavnostni oder 
Vrstni red pozdrava:  
1. Uprava RSZR,  
2. Gasilska zveza Slov. 
3. Gasilska zveza Žalec 
4. Župan občine Žalec 
5. GPO Žalec  
6. poveljnik sektorja  II.,  
7. KS  Petrovče  
8. gospod župnik 
9. člani PGD  iz GZ Žalec,  
10.  pih. orkester Radeče 
11.  krajanom,  
12. donatorjem 
13. ostalim gostom 

Marjana Lešnik 
 

- But Darko 
-  
- David Krk 
- Kos Janko 
- Primož Vasle 
- Janko Lupše 
- Marjan Volpe 
- Pater Vanči 

 
 

9 17.15 Pozdravni nagovori 
Iztok Uranjek predsednik PGD 
Marjan Volpe, KS Petrovče 
Janko Kos, župan 
Edo Kugler,pred.GZŽ 
Predstavnik GZS 
Darko But, direktor URSZ 

Slavnostni oder 
1. Govornik 
2. Govornik 
3. Govornik 
4. Govornik 
5. Govornik 
6. Govornik 

Govorniki so na odru 
Pozdravi udeležence 
Pomen gasilstva 
Vloga gasilstva 
Pomen društva v KS 
Pomen gasilstva v občini 
Naravne nesreče 

10 17.29 Kratka predstavitev brošure 
 

Slavnostni oder Marjana lešnik: brošura bo 
izdana jeseni s koledarji 

11 17.30 Priznanja gasilcem 
 
društvena priz.: Žgank Gaja, 

PODELIJO: 
 
Uranjek Iztok , Jecl Ivan 

 
 
Priznanja podeljujejo 
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Kresnik Rok, Razboršek Mojca 
 

priznanja GZ Žalec III.stop: 
Fekeža Silvija,Hajraj Sabina, 
Plazar Renata, Razboršek 
Rozalija, Stubičar Gordana, 
Uranjek Iztok 
Priznanja GZ Žalec II.stopnje 
Fekeža Ivan, Kresnik Jože, 
Lenko Jernej, Razboršek Jani 
Priznanja GZ Žalec I.stopnje 
Kranjec Vlado, Fidler Anton 
 
Odlikovanja GZ Slovenije: 
Leskošek Valter, Mirnik Igor, 
Štamol Franc, Razboršek Ivan 
Marjan.  
 
srebrni znak CZ Slov. 
 

 
 
Predstavnik  GZ Slovenije 
in 
Kugler Edvard, Jecl Ivan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darko But 

imenovane osebe, pomoč 
pri podelitvi nudi Katja 
Jecl. Potrebna je okrašena 
miza za priznanja in 
zahvale, rože 

12 17.40 Prevzem prapora Prostor na odru Star prapor nosi Feki 
Nov prapor prejme Fidler 

  Mirno, pozdrav  Lupše Janko 

  Gasilska koračnica  Godba kapelnik 

13  Razvitje prapora Župan razvije prapor, 
preda ga predsedniku 

Predsednik reda prapor 
praporščaku Fidlerju 

14  Predsednik nagne prapor 
proti gasilcem, pristopita 
poveljnik z leve in z desne 
praporščak, desna roka na 
drog prapora, preds. izreče 
zaobljubo. 
Preda prapor praporščaku, 
poveljujoči » mirno,  na 
mestu odmor« 

ZAOBLUBA: Prevzemam  
prapor in obljubljam, da 
bo naše članstvo z 
nesebičnim delom vedno 
in povsod dokazovalo, da 
je vredno biti član 
gasilske organizacije in 
da bo pod tem praporom 
enotno in složno! 

Župan: Janko Kos 
Predsednik: Uranjek 
Poveljnik: Jecl 
Praporščak: Fidler 
2 spremljevalca: Leskošek 
Valter, Kresnik Rok 

15  Pripenjanje trakov : 
Občina Žalec in Gasilska 
zveza Žalec pripneta trak na 
prapor 
 
Ostali na zato pripravljeno 
stojalo:  

Marjana prečita  seznam 
donatorjev za trakove: 

 

 

 

 
 

Tone Fidler drži prapor na 
odru med pripenjanjem 
trakov.  Potrebno je 
stojalo za pripenjanje 
trakov - Jecl Marjan 
 
Podeljeno je 13 trakov 

16  Čitanje lastnikov zlatih in 
srebrnih žebljičkov  

Ko so trakovi pripeti, 
Marjana prečita 
donatorje žebljičkov 

63 zlatih žebljičkov 
82 srebrnih žebljičkov 

17  Pozdrav prapora z dotiki  
plamenice vsakega 
prisotnega prapora in se 
postavi na čelo kolone 
praporov 

 -Star in nov prapor se 
pozdravita najprej: 
 - Fidler in dva 
pomočnika gresta na 
pozdrav s  prapori 
-zvitje starega prapopra  

Tone Fidler in dva 
pomočnika Leskošek 
Valter, Kresnik Rok 
 
 
Fekeža, Leskošek, Kresnik 
T. 

18 17.59 Napoved prevzema nove MB 
FOW III. 

Karakteristike MB Marjana Lešnik 

 
19 
 

 
18.00 

 
Prevzem motorne brizgalne 

 
Na postolju pred odrom 
čaka okrašena nova MB 

 
Jože Kresnik 

20 18.00 Pred oder kličem: - predsed : Uranjek i. 
- poveljnika: Jecl Ivan 

Marjana napove 
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- strojnika: Kresnik Jož 

21 18.01 Predsednik  preda  MB 
poveljniku 

Pred odrom: predajam ti 
to MB, da jo  strokovno 
uporabljate za zaščito in 
reševanje naših krajanov 

Iztok Uranjek – Jeclu 

22 18.02 Poveljnik preda MB strojniku Pred odrom: ZAOBLJUBA: 
prevzemam to MB in 
obljubljam, da jo bomo 
strokovno uporabljali za 
namene, za katere smo 
jo nabavili 

Jecl – Kresniku 

23 18.05 Strojnik zažene brizgalno Pred odrom: ZAOBLJUBA: 
prevzemam to MB in 
obljubljam, da bo 
strokovno uporabljena in 
skrbno hranjena! 

Jože Kresnik 
 
ZAOBLJUBA: 
ZAGON: 

24 18.15 Zahvala 29 botrom nove MB 
(motorne brizgalne) 
ROSENBAUER 

 

 

 

 

 

 
 

Prečita Marjana,   
Raznosimo vsak sedmim: 
 
1 Uranjek Iztok, 
2 Jecl Jani, 
3 Leskošek Valter, 
4 Razboršek Jani 

25 18.20 Napoved blagoslova Marjana na oder povabi 
župnika patra Vančija in 
ga pozove na blagoslov 
praporja in motorne 
brizgalne 
 

Marjana Lešnik 

26 18.20 Blagoslov prapora in MB Na odru Pater Vanči 

27 18.25 Zahvala vsem sodelujočim in 
podelitev 21-setih zahval 
PGD-jem in drugim za 
dolgoletno sodelovanje 

1. URSZR Slovenije 
2. Občina Žalec 
3. KS Petrovče 
4. GZ Slovenije 
5. GZ Žalec 
6. GPO Žalec 
7. Dekanija Petrovče 
8. 14-tim PGD iz GZŽ: 

spisek: 
Dobriša vas Petrovče, 
Drešinja vas, Gotovlje, 
Griže, Kasaze Liboje, 
Levec, Ložnica, Ponikva 
pri Žalcu, Šempeter, 
Velika Pirešica, Vrbje, 
Zabukovica, Zavrh, Žalec. 
 

Marjana Lešnik čita 
 
Podeljujeta: 
 
Uranjek podeljuje do 
župnika 
Jecl podeljuje  društvom 

28 18.30 Godba zaigra Kot zahvalnica 
sodelujočim 
 

 

29 18.35 Zaključna beseda Zahvala sodelujočim in 
donatorjem za pomoč 
 

Marjana Lešnik 

30 18.35 Zaključek uradnega dela 
 

Za odhod praporov in 
častnega voda 
pozdrav,ostali prosto 

Janko Lupše 

31  Godba zaigra koračnico Odhod praporov in častn. 
Voda 

Janko Lupše 
Kapelnik 
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Godba ob krstu MB igra 
 

32 18.40 KRST MB  
opravijo: 
  
Častni gostje: 9 oseb  
Donator MB: 28 oseb 
in trakovi       11 oseb 
 

 
Penina ! - Iztok 
Postrežba: Petra Krsnik in 
Natalija Fekeža prineseta 
penino in postrežeta 
goste iz kozarčkov 
 

Marjana Lešnik 

33 18.45 Pogostitev in nastop 
predskupine 

Pogostitev gostov, 
donatorjev in gasilcev 
 

Strežno osebje: 
Hrana in pijača na bloke 

34  19.45 Konec nastopa predskupine 
ZAPELJIVCI 
 

Kresnik Rok s skupino Kresnik Jože 

35 20.00 Nastop Modrijanov – veselica 
 

VAROVANJE: 
8 redarjev SINTAL po 
pogodbi 
6 rediteljev PGD Arja vas 

Vsi člani društva in 
pogodbeniki. 

36 02.0 Zaključek in razpust veselice   

 
Arja vas, 16.9.2013,     
Iztok Uranjek, predsednik  
 
Ivan Jecl poveljnik 

 

7.2. Prejemniki priznanj 
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7.3. Nova brizgalna Rosenbauer FOX III 

 

7.4. Nov prapor PGD Arja vas 
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7.5. Dobrotniki arnovskih gasilcev so bili 

DONATORJI DONATORJI TRAKOV PRAPORA 

1 Aristovnik Uroš, Saša 1 Antloga - Vaš družina 

2 APLAST d.o.o. 2 Delakorda Edvard 
 3 Cybrotech d.o.o. 3 Domitrovič Darka, Franci 

4 Fidler Anton 4 Drev avtoservis 
 5 Gominšek Marko 5 Gril Damjan 
 6 HRC iformacijski inženiring d.o.o. 6 Kmetija Kač Matic 
 7 Jecl Jani Renata 7 Mlekarna Celeia 
 8 Kmetija Gajšek 8 Občina Žalec 
 9 Krajevna skupnost Petrovče 9 PGD Levec 
 10 Kresnik Jože Štefka 10 Šumer Majda Jože 
 11 Lednik Stanko 11 Tehnos Žalec d.o.o. 
 12 Leskošek Valter 12 Vezenje praporov VIDMAR 

13 Marčič Edi 13 Gasilska zveza Žalec 
 14 Matjaž d.o.o. 

    15 Mirnik Igor Barbara SREBRNI ŽEBLJIČKI PRAPORA 

16 Mirnik Marko 1 Andželkovič Gordana 

17 Mizarstvo Žgank 2 Antloga Marija 
 18 Nemec Josef s.p. slikopleskarstvo 3 Aristovnik Jožica 
 19 Oset Janez 4 Burja Matilda 
 20 PGD Drešinja vas 5 Čamernik Miran 
 21 PGD Kasaze Liboje 6 Češek družina 
 22 PGD Velika Pirešica 7 Debelak Andrej 
 23 Pinter Drago 8 Pfeifer Mirko 
 24 Razboršek Ivan 9 Finec Marinka 
 25 SICO d.o.o. 10 Gajšek Franc Marija 
 26 SIMBIO d.o.o. 11 Gerčer družina 
 27 Šalej Slavko 12 Glušič Jože Kristina 
 28 Trobiš Family 13 Golavšek družina 
 29 Uranjek Iztok 14 Gračner Sebastjan 
 30 neznani (Tomaž) 15 Gril Benjamin, Tjaša 
 

  
16 Grobelnik Breda 

 

  
17 Hrustel Viktorija 

 

  
18 Jecl Marjan 

 ZLATI ŽEBLJIČKI NA PRAPORU 19 Jeršič Sonja 
 1 Antloga Edi 20 Jovan Greta 
 2 Antloga Helena 21 Kabel Trade 
 3 Antloga Marjan 22 Kač Miran 
 4 Arzenšek Branko 23 Kajtna Milan 
 5 Bar KETI 24 Karlin Gašper 
 6 Barl Boštjan 25 Karlovčec Jožica 
 7 Brežnik Jože, Helena 26 Kersnik Gelca 
 8 Čerič Ivan 27 Ključarič Jože 
 9 Delakorda Anton 28 Kolar Darko 
 10 Delakorda Jože 29 Kolar Dušan 
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11 Delakorda Tilčka 30 Končnik Anica 
 12 Dosedla Branko ml. 31 Koražija Stanko 
 13 Dosedla Branko st. 32 Koštomaj Adolf 
 14 Drolc Rado 33 Koštomaj Nija 
 15 Džordževič Branko 34 Kovačič Zoran 
 16 Fekeža Danijela 35 Krajnc Ana 
 17 Fekeža Ivan 36 Krajnc Franc. Marinka 

18 Gajšek Drago 37 Kralj Franci 
 19 Gajšek Robert, Alenka 38 Kramer Gregor 
 20 Glušič Ivan Marija 39 Kramer Tomaž 
 21 Gril Breda 40 Kranjec Drago Tončka 

22 Gril Ivan 41 Krulec Tomaž 
 23 Grobelnik Rok 42 Kuserbanj Jože 
 24 Grobler Ivan, Marjetka 43 Lebar Jelka 
 25 Hajraj Sabina 44 Leban Metka 
 26 Hidropnevmatik d.o.o. 45 Lednik Branko 
 27 Javornik Anton 46 Lenko Mitja 
 28 Jecl Marjan 47 Lesjak Stane 
 29 Kava BAR MARI 48 Lipošek Grum družina 

30 KAČ trade 49 Lovrek Valentin 
 31 KEEL Instalacije 50 Malus Sven 
 32 Kegljevič Šime 51 Meško Ivan 
 33 Koder Janez 52 Mijatovič Anđelka 
 34 Kovačič Zoran 53 Mlinar Peter 
 35 Kramer Andrej 54 Ocvirk Peter 
 36 Kramer Jože 55 Ostojič Danijel 
 37 Kresnik Rok 56 PGD Gotovlje 
 38 Kresnik Tomi 57 Pečnik Irena 
 39 Kuder pekarna 58 Petek kristjan 
 40 Kučer Alojz 59 PGD Gotovlja 
 41 Kučer Iztok 60 Polajžar Marjan 
 42 Lenko Ivan 61 Poljski Željko 
 43 Lesjak Mateja 62 Potočnik družina 
 44 Lipovšek Roman 63 Razboršek Milena 
 45 Mizarstvo Žgank 64 Senica družina 
 46 NOVEM Žalec d.o.o. 65 Seršen Ervin 
 47 Oset Janez 66 Sitar Toni 

  48 Parketi Jovan 67 Slapnik Ivan Jožica 
 49 Perko Mojca 68 Slemenšek Jože 
 50 Pešec Janez 69 Škrubej Bojan 
 51 Pešec Milena 70 Štamol Franc 
 52 PGD Ponikva pri Žalcu 71 Štorek Oskar 
 53 PGD Šempeter v Savinski dolini 72 Štrok Pavla 
 54 PGD Velika Pirešica 73 Tilingar Stanka 
 55 PGD Zavrh pri Galiciji 74 Turistično društvo Petrovče 

56 Plantak družina 75 Turnšek Ivan 
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57 Prillinger d.o.o. 76 Vdovič družina 
 58 Prima ekstra d.o.o. 77 Verdnik Tone 
 59 Razboršek Jani, Rozika 78 Wolf Jaka 
 60 Rehar Rudi 79 Zavasnik Aljaž 
 61 Slikopleskarstvo Šalamun 80 Zavasnik Tine 
 62 Šmarčan Franc 81 Zupanc Marko 
 63 Štefančič Dejan 82 Zver Ludvik 
 64 Vršljak Željko 83 Žgank Jože 
 65 Trdin Beno 84 Žgank Marjana 
  

7.6. Fotodokumentacija prireditve 
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 v  
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8. Priloga gasilski vsebini:  Arnovska trta – naš ponos 
 

Gasilci PGD Arja vas smo ponosni na našo trto, potomko najstarejše trte na svetu z Lenta v 

Mariboru, ki krasi južno fasado našega gasilskega doma. Nadeli smo ji ime Arnovčanka. 

Verjetno smo edino gasilsko društvo, ki je lastnik potomke stare žlahtne trte z Lenta. 

Letos, leta 2013 je naša trta stara že 8 let. Kaže, da bo dobro obrodila. 

 

Nekaj podatkov o naši trti podajamo v nadaljevanju. 

Marca 2005 je po zaslugi predsednika PGD Arja vas Iztoka Uranjeka Gasilsko društvo Arja 

vas pridobilo cepič žlahtne vinske trte modre kavčine z Lenta skupaj s cetifikatom - listino 

o poreklu cepiča in njegovem gospodarju, ki je obešena v okvirju v Gasilskem domu. 

Aprila 2005 smo v prisotnosti vaščanov Arje vasi trto predali skrbniku našemu vinogradniku 

Jožetu Delakordi, ki je cepič posadil in  skrbno in vztrajno skrbel za trto. 

Vmes je bilo leta 2007 dograjeno poslopje gasilskega doma za potrebe sanitarij in priročne 

kuhinje in trta je bila presajena na današnjo lokacijo. 

Sčasoma je bila okrog trte postavljena ograja, kasneje pa tudi lesena opora ob zidu 

gasilskega doma, oboje z donatorskimi sredstvi naših obrtnikov. 

Trta je vmes zbolela in le skrbna roka in vinogradniško znanje njenega skrbnika ji je 

pomagala k nadaljnji rasti. Leta 2009 je naša trta končno rodila prvi grozd. 

Leto kasneje 2010, smo slavnostno obrali 10 grozdov, jih ob veselem druženju pozobali in 

se zabavali. Mesto pod trto Arnovčanko in gasilski dom postajata s trto osrednje mesto v 

vasi, kjer se družimo vaščani Arje vasi. Tega leta se je lastnik trte Gasilsko društvo 

odločilo, da pri izvedbi prireditev vezanih na trto sodeluje s Turističnim društvom 

Petrovče. 

Leta 2011je bila organizirana prva večja trgatev trte Arnovčanke. Na prireditev smo vabili 

z vabilom, na katerem je prikazana kratka življenjska pot naše trte.  

Prireditev ob trgatvi je povezovala Darka Domitrovič Uranjek in obudila življenjsko zgodbo 

potomke najstarejše trte na svetu, ki raste ob gasilskem domu v Arji vasi.  Svečano trgatev 

je pospremil naš harmonikaš Rok Kresnik sicer član domačega gasilskega društva ter članice 

pevske skupine Pevke treh vasi, ki so zapele par pesmi povezanih z vinsko trgatvijo. 

 

Grozdje je  bilo obrano pod budnimi očmi prisotnih krajanov. Par grozdov so za pokušino 

prisotni z županovo pomočjo pozobali na dan trgatve. Prisotni so bili pogoščeni z obaro,ki 

jo je pripravila skupina vaščanov z Gmajne, posladkali so se z dobrotami arnovskih 

gospodinj ter poskusili vino, ki so ga darovali vinogradniki iz Arje vasi.  
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Arnovska trta je leta 2011 lepo obrodila, imela je 23 grozdov. Grozdov je bilo že toliko, da 

bodo dali vinski sok in prvo vino.  
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V dogovoru s predsednikom Društva savinjskih vinogradnikov Silvestrom Maričem je bilo 

ostalo grozdje (bilo ga je za 2 škafa!!!) predano naslednji dan savinjskim vinogradnikom na 

trgatvi žalske trte Nikolaje pred obrambnim stolpom – tako imenovanim »keudrom« v 

Žalcu. Grozdje obeh trt so skupaj stisnili in ga potem pridelali v vino, ki ga bo mogoče 

naslednje leto ob trganju trte tudi degustirati.  

 

   

   

   
 

 

Naslednje leto 2012 je bila trgatev naše trte povezana s pomembnimi pridobitvami za Arjo 

vas.  

Na svečanosti ob predaji dela nove kanalizacije z asfaltirano vzhodno zavrtno cesto ter 

prenovljene asfaltirane glavne ceste s pločnikom skozi Arjo vas je vrvico prerezal župan 

občine Žalec Janko Kos. Zaplesala je folklorna skupina kulturnega društva Petrovče. 

Govorili so župan občine Žalec Janko Kos, podpredsednik krajevne skupnosti Petrovče Iztok 

Kučar ter predsednik gasilskega društva Arja vas Iztok Uranjek. Na otvoritvi se je zbralo 

veliko vaščanov. 



110 let PGD Arja vas Stran 43 
 

Na prireditvi je bila izvedena tudi trgatev naše trte, ki je to leto imela 54 grozdov. 

Otvoritve se je udeležil tudi predsednik društva savinjskih vinogradnikov Silvester Marič in 

aktualna vinska kraljica.  
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Prvič smo javno degustirali vino naše trte in ob tem za potrebe gasilskega društva zbrali 

prostovoljne prispevke. Prisotni vaščani, gasilci in vabljeni gostje so se družili ob pogostitvi 

in dobrotah, ki so jih pripravile naše gospodinje te zaplesali ob zvokih zabavnega 

ansambla. 

 

 

Leta 2013 je bila prvič organizirana rez trte Arnovčanke. Zbrali smo se aprila na pravi 

zimski dan, o čemer priča tudi fotografija.  

 

Po rezi, ki jo je ob pomoči pomočnika Francija Domitroviča opravil skrbnik Jože Delakorda, 

je v prostorih gasilskega doma sledilo veselo druženje. 

 

   

 

Leta 2013 naša trta dobro kaže. Trta je postala prava krasotica in daje južni fasadi 

gasilskega doma poseben izgled. Trto vsa leta prizadevno neguje njen skrbnik Jože 

Delakorda, pri tem pa mu  je v zadnjih letih pomaga Franci Domitrovič. 

  

 

Pričakujemo obilno letino. Jeseni 2013 so trgači obrali 60 grozdov. Arnovčanko so stisnili  

skupaj z žalsko Nikolajo, žalska vinska kraljica nam je poslala 10 litrov Arnovčanke. 

Pridelek gasilskega vina  je namenjen svečanim gasilskim trenutkom  
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9. Viri in Literatura 

 

 Prostovoljno gasilsko društvo Arja vas 1903-2003, brošura ob 100-letnici ustanovitve 

društva, Arja vas  december 2003. Gradivo pripravili: Jože Delakorda, Franci 

Domitrovič, Damjan Gril, Darka Domitrovič Uranjek , Izdalo Prostovoljno gasilsko 

društvo Arja vas 2003 

 

 Arja vas skozi čas – tipična vas Spodnje Savinjske doline, Iztok Uranjek in Arnovčani, 

samozaložba Iztok Uranjek, Arja vas maj 2010,  

 

 Dokumentacija Prostovoljnega gasilskega društva Arja vas za obdobje 2003 - 2013 

 

 Dokumentacija Gasilskega muzeja Žalec 

 

 Osebni arhiv arnovskih gasilcev 

 


