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OB STOLETNICI

Letos praznuje nase gasilsko drustvo svoj stoletni jubilej.
Zato izdajamo to brosuro, s katero vas zelimo bezno popelja-

ti skozi minula desetletja in vas seznaniti, kako je potekalo in
se razvijalo nase delo v tej Clovekoljubni organizaciji vse do
danes.

Ko prebiramo porumenele liste nase kronike, zasledimoob
ustanovitvi lovrenskega gasilskega drustva zapisan poziv: »Bliz-
njemu v pomoc«, To je pozdrav in izroeilo nasih prednikov,
ustanovitelj ev gasilske organizacij e leta 1877.

To izrocilo tudi se danes spremlja nase clane gasilce pri
opravljanju humanega poslanstva, pri varovanju in resevanju
osebnega in druzbenega premozenja, Gasilska organizacija se je
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pri svojem delu srecevala z raznimi tezavami. Med drugo sve-
tovno vojno je lovrenski gasilski dom postal zrtev pustosenja,
do tal je bil unicen s celotnim inventarjem vred. Gasilci, ki so
se po vojni zbrali ob njegovih rusevinah, niso obupali, zavihali
so rokave in s pomocjo podpornih clanov in vseh obcanov, ki so
pomagali s prispevki, zaceli graditi novega, vecjega in se lepsega.
V zadnjih letih smo se tudi tehnicno tako izpopolnili, da lahko
panes uspesno posredujemo povsod tam, kjer je potrebno.
;; v;« to je plod pozrtvovalnega dela nasih gasilcev in vas,
dragih obcanov, ki ste nam vedno stali ob strani in nas stalno
podpirate.: Ob tern visokem jubileju uspesnega dela se za sodelo-
vanje vsem najlepse zahvaljujemo in zelimc, da bi nas tudi v
prihodnje zdruzevali tako tovariski odnosi. Gasilci pa obljublja-
mo, da bomo z nasim humanim delom nadaljevali in se izpopol-
njevali, kar bo gotovo v korist nam vsem in vsej nasi druzbi.

N as jubilej poteka v znamenju velikih obletnic, 85. rojstnega
dne tovarisa Tita, 40-1etnice njegovega prihoda v vodstvo jugo-
slovanske komunisticne partije in 40-1etnice ustanovnega kon-
gresa Komunisticne partije Slovenije. Ti dogodki nas venomer
spominjajo in spodbujajo, kajti vse, kar smo dosegli v razvoju
nase druzbe, smo dosegli pod vodstvom partije in tovarisa Tita.

Gasilci smo ponosni, da smo v graditvi socialisticne samo-
upravne druzbe prispevali svoj delez, In trudili se bomo, da bo-
mo vselej v sluzbi nasih obeanov in nase druzbe.

V sluzbi ljudstva - na pomoc!

Mirko Torej
predsednik
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OB VASEM VISOKEM JUBILEJU

V letu svecanih jubilejev: 40-letnice prihoda tOY. Tita na
celo KPJ, 40-letnice ustanovitve KPS in 85. rojstnega dne na-
sega voditelja, predsednika tOY.Tita, se tudi vas jubilej -
100 let gasilskega drustva Lovrenc na Pohorju vkljucuje v to
slavje.

100 let tezko prehojene poti, polne dogodkov in borb za
obstoj narodov. Zgodovina, ki je s krvjo pisana za lepso bodoc-
nost nas in nase generacije. ~
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Vase drustvo je tretje drustvo, ki praznuje svoj stoti jubilej
v nasi zvezi. Tradicija nase lepe humane organizacije je tako
mocna, da je ni mogoce izkoreniniti.

Generacija za generacijo, rod za rodom se vkljucuje v gasil-
sko organizacijo. S ponosom zremo v bodocnost, kajti v enot-
nosti, discipliniranosti je zagotovilo za se lepsi razvoj gasilske
organizacije.

Zelim, da prenasate tradicije NOB, kakor tudi tradicije
gasilske organizacije, na mlajso generacijo in stem krepite
vlogo gasilstva.

V drugem stoletju pa yam zelim, da bi to tradicijo nadalje-
vali z cirri vecjim elanom, jacali pozarno varnost ter imeli kar
najvec uspeha na polju gasilske preventive.

Predsednik
Obeinske gasilske zveze Maribor

Golob Ferdo

4



LOVRENC V ZGODOVINI

Nas kraj se je razvijal skozi stoletja na temeljih starih na-
selij. Lovrenska kotlina je bila naseljena ze v kameni dobi, na
kar spominjajo najdbe kamnitih sekir iz tega obdobja. Podobno,
kot sosednje Ruse, kjer so arheologi odkrili vec sto ilirskih gro-
bov, so tudi dolino ob Radoljni naseljevali Iliri. V okviru karan-
tanske drzave je Lovrenc, ki je nosil tedaj ime Radmilje, spadal
v staro korosko slovensko drzavno skupnost. V tern casu je bilo
seveda naselje se majhno, bivalisca slovenskih staroselcev pa
raztresena med Cinzatom, Kumenom, Rdecim bregom in Re-
cenjakom.

V casu podjarmljanja Slovencev, izgube karantanske drza-
ve in pokristjanjevanja so tudi nad Iovrensko kotlino zavladali
bavarski fevdalci. Spadala je pod oblast koroskih grofov in voj-
vod Sponhaimov, ki so tukaj odpravili prvotno cerkveno oblast
prazupnije v Hocah, ki je spadala pod patriarhat v Ogleju. S
posebno listino so leta 1091 izrocili Lovrenc in okoliske kraje
benediktinskemu samostanu v St. Pavlu v Labudski dolini.
Benediktinci, ki so nato prevzeli falsko grascinsko posest, Ruse,
Selnico in Lovrenc, so vladali kot fevdalni gospodje vse do [oze-
finskih reform, ko je ta samostanski red izgubil pravico do
posesti, ki je prisla v roke avstrijske drzave.

Nekdaj svobodni slovenski predniki so s pokristjanjevanjem
izgubili svoja prvotna imena, benediktinci pa so naseljevali na
kmetije tudi podlozne kmete - tlaeane iz okolice St. PavIa na
Koroskem. Na staro slovensko naselitev pa se danes spominjajo
imena rek in planinskih vrhov, ki so vsa slovanskega izvora:
Radoljna, Plesie, Slepnica, Planinka, Vrelenk, Drticnik itd.

V srednjem veku, ko so bili kmetje podlozniki benedik-
tinskega samostana, njihove glavne fevdalne postojanke na Fali
in lovrenskega zupniSca, ki je bilo tudi letna rezidenca sentpavel-
skih opatov, se je naselje pocasi razvijalo. Prevladovalo je kme-
tijstvo z zivinorejo, saj so vzrejali mnogo ovac. Vmes pa se je
pojavljala tudi domaca obrt in na izrocilu starega noriskega zele-
zarstva tudi plavzarstvo in kovastvo, na katerega se danes spo-
minjajo ostanki plavza pri Slepnici pod Rdecim bregom in pa
Iovrenska tovarna kos in srpov.

S propadorn benediktinske fevdalne posesti se je v lovrenski
kotlini razmahnilo tudi glazutarstvo, saj je obratovala v zacetku
19. stoletja ob Radoljni ena najvecjih pohorskih glazut. Vzpored-
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no z razvojem glazut in trgovine ter graditve novih mest se je
razvijalo tudi oglarstvo, zagarstvo in splavarstvo. V Lovrencu je
.bil v tern casu sedez splavarskega ceha za Dravsko dolino; na ta
cas pa spominja tudi Miklavzev spomenik v zgornjem trgu, v
katerega so nekoc splavarji metali zahvalni drobiz za srecno
opravljena potovanja s splavi po Dravi in Donavi. V casu indu-
strializacije se je v Lovrenc preselilo nekaj desetin furlanskih
in ceskih rokodelcev, steklarskih mojstrov, oglarjevin drvarjev
ter kopacev kremenceve rude. Na to priseljevanje se danes
spominj aj 0 mnogi pr:fimki furlanskega in ceskega izvora.

Med vrednejsimi kulturnimi spomeniki naj omenimo zlasti
cerkev v Puseavi, ki je kulturno zgodovinsko zascitena, falsko
grascino, Miklavzev spomenik v zgornjem trgu ter nekatere iz-
redno stare lesene kmetije, ki so se ohranile iz 14. in 15. stoletja.
Med njimi je zlasti zanimiva Ladejenkova na Pusi. Na nekdanje
zagarstvo in mlinarstvo spominjajo tu in tam le se kamniti te-
melji in ostanki polomljenih vodnih koles in vodnih zlebov. V
casu fevdalne posesti benediktincev je bilo pozidanih sest cerkva
in vecje stevilo kapel, kar je posebnost lovrenske kotline, ki se
danes spominja na velike dajatve in tlacansko delo lovrenskih
podloznikov,

Lovrenc se omenja kot trg v listinah iz 13. stoletja. Medtem
ko so bili v okoliskih naseljih izvoljeni falski grascini podlozni
zupani, so v lovreriskem trgu vsako leto izvolili sodnika (rihter-
ja). 0 tej izvolitvi je v lovrenski kroniki podroben opis tega
obicaja, ki spominja na stara ustolicenja slovenskih vojvod,
starost in zupanov v karantanski drzavi. Seveda so bili izvoljeni
~upani in sodniki podlozni benediktinskemu fevdu na Fali in
zupniscu v Lovrencu.

POZARNA VARNOST IN LJUDSKA SAMOPOMOC

Poleg stevilnih bolezni, zlasti kuge, ki je v 14. stoletju in
leta 1680 pobrala skoraj polovico vseh prebivalcev v lovrenski
kotlini, so se ljudje skozi stoletja ubadali tudi z naravnimi ne-
srecami in pozari. Lesene kmecke hise so bile pogosto plen strele
in nespretnega ravnanja z ognjem na odprtih ognjiscih, dimni-
cah, Pogosto so se pozari pojavljali tudi v gozdovih.

Proti pozarom sose zavarovali tlacanski kmetje z razlicnimi
-sredstvi, KoritazanapajanjeHvine pri kmetijah so bila tudi
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rezervoarji za primer pozara. Gasili pa so seveda z lesenimi
vedri ali z mehovi, vrecami iz zivalskih koz. Skoraj vsaka kme-
tija je imela ob sebi planinski potocek, ki je sluzil za pridobiva-
nje pitne vode, v primeru pozarov pa so iz njega nosili vodo.
Izkusnje s pozari so seveda pripeljale do tega, da so si ljudje ob
kmetijah omislili tudi ribnike, v katerih je bilo vec vode. Kaze,
da so nekatere kmetije za primer pozara imele tudi lesene zle-
bove, po katerih so lahko vodo speljali na ogenj. Taksen ribnik
nad kmetijo lahko se danes najdemo na zgornjem Grubelskem
travniku na Kumnu, pri Pergauerju in marsikje drugje. Tudi
lovrensko zupnisce, ki je bilo obdano s stolpi in obzidjem, je
imelo pri temeljih vodni kanal, ki je sluzil tako za obrambo pred
turskimi napadi, kot tudi za gasenje v primeru pozara.

Sredstva proti pozarom so bila seveda zelo primitivna in
malo ucinkovita. Stari ljudje so se pri tern zanasali tudi na staro
verovanje, podedovano se iz casov totemizma, da bi se zavarovali
pred zlemi duhovi, ki so povzrocali strelo in ogenj. Z raznimi
urocnimi znamenji so se branili pred temi nesrecami. Z dimom
kresilnih gob so odganjali od hise zle duhove, zlasti zarece
skopjenke, za katere so mislili, da so glavni povzroCitelji ognja,
ker imajo goree rep. Ker zivali, se posebno ptice, zelo zgodaj
instiktivno zaeutijo naravno nesreco, so se ljudje ravnali tudi po
njihovem obnasanju. Med domacimi zivalmi je bil zlasti petelm
ptica, ki se ze pred svitom oglasa s kikirikanjem; in ker je zgodaj
buden, lahko s svojim glasom opozori tudi na nesreeo. Zato so
tudi tlacanski kmetje simbol te zgodaj budne ptice postavljali
kot znamenje na strehe svojih kmeckih his, da bi jih opominjala
na budnost in varnost pred pozarom. Verjeli so tudi, da se hise
s petelinom na vrhu strehe ne dotakne strela. V novejsem casu
so ta totemska znamenja s kmeckih streh izginila, vcasih pa so
pomenila prastaro ljudsko verovanje.

Poleg vrazeverja in prastarega ljudskega verovanja v zle
duhove, so seveda ljudje tudi s prakticnimi izkusnjami nasli
sredstva za obrambo pred naravnimi nesrecami, Poleg korit in
ribnikov pri hisah, so se proti pozaru, ki so ga povzrocale strele,
varovali tako, da so posadili hitro rastoca in visoka drevesa, ki
so sluzila za naravne strelovode. Zato je pri vecini kmetij raslo
precej visokih lip, hrastov ali topolov.

Razumljivo je, da so si ljudje v prejsnjih stoletjih v pri-
meru naravnih nesrec, povodnji in pozarov med seboj pomagali
in si v soseski priskocili na pomoc. Seveda pa oblike te pomoci
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niso bile trajno organizirane, zato tudi nihce ni posebej skrbel
za organizirano obrambo. V Lovrencu so sicer bili zadolzeni za
varnost pred pozarom tudi trski sodniki, ki so za to posebej za-
dolzili nocne cuvaje. Nocni cuvaji so imeli nalogo, da pregledajo
naselje in opozorijo, ce kje ne bi pogasili ognja zlasti na odprtih
ognjiscih ali na poljih, kjer so sezigali ple vel in dracje. Kljub
tern ukrepom je veckrat prihajalo do posameznih pozarov, 0
cerner pa seveda ni podrobnih porocil. V lovrenski kromki pa
sta vendarle zapisana dva vecja pozara, do katerih je prislo 9.
maja 1720 in leta 1821. Takrat je zaradi vetrovnega vremena
pozar obakrat unicil ves spodnji in zgornji trg, skratka vse tak-
ratne lesene hise. Ocitno je zadnja nesreca vplivala, da so bili
trzani poslej bolj budni in da so bolj pazili na pozarno varnost.
Vendar pa je moralo preteci se nekaj desetletij, da so se po
vzgledu drugih krajev odlocili za organizirano protipozarno
obrambo.

USTANOVITEV PRVEGA GASILSKEGA DRUSTV A
)

Ceprav so imeli nasi predniki obilo tezav in bridkih izkusenj
z naravnimi nesrecami in pozari, se je ideja 0 ustanovitvi trajne
organizacije pojavila sele proti koncu prejsnjega stoletja. Ven-
dar, kot bomo videli, je prvo gasilsko drustvo na prostovoljni
podlagi v nasern kraju, bilo vendarle med prvimi,saj v takrat-
nem casu mnogo drugih krajev in mest ni poznalo prostovoljnih
gasilcev. Organizirano gasilstvo se je moglo pojaviti le v strnje-
nih naseljih. V srednjem veku je pac vsaka kmetija ali kmecka
soseska sarna skrbela za obrambo pred pozari in drugimi elemen-
tarnimi nesrecami, Grascaki in samostani niso za podloznega
kmeta - tlacana organizirali nobene take pomoci, prepuscen je
bil sam sebi, svoji iznajdljivosti in pomoci svojih sosedov. V gra-
sCinah in samostanih ter v takratnih manjsih mestecih so proti-
pozarno obrambo opravljali grascinski strazarji in mestne straze.
V Lovrencu, ki je bil kmecko naselje, je v ozjern trgu, kjer so
bile hise bolj na kupu, opravljal opazovalno sluzbo nocni cuvaj.
Cuvaj je torej predvsem skrbel, da do pozara ne bi prislo, ni pa
seveda mogel sam gasiti, kadar je ogenj izbruhnil.

Zadnji veliki pozar leta 1821, ko je tako rekoc pogorel ves
trg, je opozoril, da neorganizirana obramba ne more roditi uspe-
ha. Zaradi razcveta steklarske industrije, kovastva in lesne trgo-
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vine so starejsi in na novo priseljeni trzani na novo pozidali hise.
Zdaj so bile resnicno zidane, ker so bile poprej sarno lesene.
Navadno so hlevi predstavljali vecje premozenje od his, ker so
bil vecji, Zivinoreja je namrec tedaj se zmerom bila pomemben
dohodek, ki se ga niso odrekli tudi tisti, ki so sicer kupcevali z
lesom ali pa delali kot steklarski mojstri v glazuti. Lovrenski trg
je po pozidavah v letih 1825 do 1870 dobil nekajkrat vecjo vred-
not kot v prejsnjih casih, ko so bile hise in hlevi grajeni. iz lesa.
Na podoben nacin so tudi mnogi kmetje ki so bili odvezani tlake,
na racun prodaje lesa glazutam in lesnim trgovcem zaceli graditi
»zidane« hise. Strah za zidano hiso je bil seveda vecji, kot nekoe
za leseno, iz brun stesano koco. Lovrenc, ki je po marcni revolu-
ciji 1848 in pozneje po drzavnih reformah dobil svojo obcino, je
v tern casu dozivljal hiter gospodarski razvoj. Za protipozarno
obrambo in obrambo pred elementarnimi nesrecami je skrbel
obcinski svet. Med prvimi zupani v Lovrencu je bil Franc
Tapeiner, ki je imel sredi trga svojo hiso, sicer pa je bil solastnik
lovrenske glazute. Ko je pozneje glazuto prodal in se odselil v
Maribor, je postal tudi mestni zupan.

Ze v takratnem obcinskem svetu so poleg raznih vprasanj, med
drugim 0 ureditvi trske ceste in obcinskih poti, razpravljali tudi
o protipozarni varnosti. Zanjo so zadolzili clana obcinskega sveta
in izdali tudi javni razglas, da so dolzni v primeru pozara sode-
lovati vsi delazmozni prebivalci obojega spola. Obcina je tudi
kupila in pripravila ustrezno gasilsko orodje, ki je bilo seveda
za danasnje predstave zelo borno in nepopolno. Premogli so:
25 veder, 2 velika cebra, 1 voz na stiri kolesa za prevazanje
lestev, 2 tezki lestvi in 4 kavlje za razdiranje gorecega tramovja.
Vse to orodje so shranili v orodjarni, ki je riosila napis: »Feuer-
wehr - Requisiten Depot« obcine Lovrenc ob koroski zeleznici.
Pozneje so dokupili se leseno rocno crpalko in nekaj metrov
cevi.

Pri pozarih so uporabljali vodo iz studencev in potokov.
Nacin gasenja pozarov je bil seveda zaradi pomanjkanja vode
in prave opreme tel' neizurjenosti ljudi, ki so sodelovali, zelo
neorganiziran in neucinkovit.

Scasoma so se lovrenski obeinski mozje zaceli ogledovati
naokrog po svetu, kjer je gasilstvo zacelo napredovati, se zlasti
ko so v mestih razvili bolj ustrezno gasilsko orodje in opremo.
Na seji obcinskega sveta, ki je bila 8. januarja 1877, so razprav-
ljali 0 nabavi boljsega orodja. Za takratne razmere je bila sodob-
na gasilska oprema precej draga, obcina pa ni imela dovolj de-
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narjav svoji blagajni. Zaradi stevilnih davkov in raznih dajatev
se obcinski svet ni odlocil za novi davek, s katerim bi ustanovil
in okrepil svoj gasilski sklad, pac pa so obcinski mozje razmis-
ljali, kako bi vso zadevo prelozili na prostovoljno podlago. To pa
je pomenilo, da bi bilo potrebno priklicati v zivljenje posebno
drustvo, ki bi prevzelo skrb za protipozarno varnost, nab avo
orodja inopreme. Obcinski svet je izvolil stiriclanski iniciativni
odbor, ki naj bi zbral 30 clanov na prostovoljni podlagi, da bi se
zbrali in ustanovili gasilsko drustvo. Med clani iniciativnega od-
bora so bili takratni trzani: Rudolf Milemoth, Jozef Miholic,
Jozef Heinschko in Scimuel Hladky. Vsi stirje so se takoj lotili
dela, sli so od hise do hise in zbirali prostovoljce, predvsem iz
vrst trzanov, ki so bili v strnjenem naselju zainteresirani za
organizirano protipozarno obrambo.

Dober mesec po imenovanju iniciativnega odbora, natanko
25. februarja 1877, je bil sklican ustanovni obcni zbor. Poleg
vseh, ki so podpisali pristopne izjave, so na obcni zbor povabili
tudi lastnike trskih his in posestnike ter okoliske kmete. Udelez-
ba je bila polnostevilna. Na obcnem zboru so sprejeli pravila
novega drustva, ki je dobilo naziv: Prostovoljno gasilsko drustvo
(v nemskem jeziku: Freiwilige Feuerwehr St. Lorenzen a. d.
Kartnerbahn) .

Za prvega predsednika so izvolili takratnega zupana, last-
nika lovrenskih mlinov ter posestnika Rudolfa Milemotha. Ze
takrat so se udelezenci obcnega zbora zavezali, da bodo novo
ustanovljeno drustvo moralno in gmotno podpirali. Drustvo je
iz takratnega obcinskega depoja (skladisca) prevzelo vso gasilsko
orodje in opremo. Dobili so tudi nekaj denarja, ki je preostal po
razpustitvi nekdanjega strelskega drustva, in sicer natanko 92
goldinarjev. S temi skromnimi sredstvi se je gasilsko drustvo
lotilo organiziranega dela med svojim clanstvom in krajani.
Najboljse zagotovilo, da bo lahko napredovalo, so dajali njegovi
clant, ki so se ze na obcnem zboru odlocili za posodobitev gasil-
skega orodja in opreme ter za ureditev prepotrebnih pozarnovar-
nostnih objektov.
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SKROMNI ZACETKI IN RAZVOJ DRU8TV A

Med prvimi nalogami odbora gasilskega drustva se je poja-
vila potreba po zadostnih kolicinah vode. Ze takrat so nekateri
sprozili misel 0 graditvi vodovoda, vendar pa je bilo sredstev
premalo, tehnicna oprema in izvedba pa bi stali veliko denarja.
Drustvo se je kmalu povezalo z obcino in zupniscern, od katerega
je dobilo zernljisce za ureditev ribnika pod glavno cerkvijo. S
sredstvi obcine so tako uredili glavni ribnik, od njega pa speljali
kanal za danasnjim trgom, kjer so uredili manjse ribnike, oziro-
ma zbiralne bazene, ki so se napajali iz glavnega ribnika. Od teh
bazenov je do danes se najboljse ohranjen ribnik pod Sadovni-
kovo kmetijo. '

Vzporedno z graditvijo ribnika in bazenov se je drustvo 10'-
tevalo izpopolnjevanja bornega inventarja. Leta 1881 si je nab a-
vilo prvo, za takratne case primerno rocno brizgalno - snemalko
za ceno 605 goldinarjev, ki jo je dobavilo podjetje Samasi iz
Ljubljane. Brizgalna je bila namescena na vozu s sedezi za mos-
tvo ter z vso konjsko vprezno opremo. Kupili so tudi 500 metrov
tlacnih cevi, tako da so bile brizgalna in cevi primerne za gasenje
v trgu, kjer so bili v neposredni blizini vodni zbiralniki. Drugod
pa hi bilo seveda treba poiskati vodo iz potokov in studencev. S
to opremo je bilo drustvo ze mnogo bolj sodobno opremljeno in
sposobno posredovati v primeru pozara. Gasilci so se obnovi
opremi zaceli tudi uriti, da bi lahko kar najbolj hitro prihiteli
na pomoc.

Zaradi taksne opreme je drustvo zaslovelo v sirsi okolici, ste-
vila prostovoljcev pa se je mnozilo. Za vstop v gasilsko drustvo je
moral kandidat izpolnjevati ustrezne pogoje. Med drugim so
pravila dolocala, da je moral odsluziti vojaski rok, imeti stalen
poklic in stanovanje v kraju ter biti moralno neoporecen in ne-
kaznovan. S takimi doloebami pravilnika so utrjevali ugled
drustva, mnogo lazje pa so tudi vzdrZevali ustrezno disciplino.
Narodnostna pripadnost ni bila pogoj za sprejem v drustvo, ce-
prav moramo omeniti, da je vecina clanstva bila slovenska. Med
odborniki pa je bilo tudi nekaj Furlanov, Cehov in Nemcev.
Tako je v odboru bil predsednik Milemoth po rodu Furlan,
Hladky pa Zid ceskega porekla.

Z ureditvijoribnika in bazenov ter nakupom voza in briz-
galne ter drugega manjsega orodja je lovrensko gasilsko dru-
stvo ze po treh Ietih delovanja prislo do trdnih pogojev za svoje
delo. CIani drustva in krajani so s prostovoIjnimi prispevki po-
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magali, da je lovrensko drustvo glede opreme hodilo vstric s
casom. Leta 1883 je bil izvoljen za predsednika drustva prejsnji
tajnik Mihael Moge, ki je bil naducitelj in je opravljal vrsto let
tudi funkcijo poveljnika gasilskih enot mariborskega okraja. S
svojimi organizacijskimi sposobnostmi je mnogo prispeval k na-
daljnemu razvoju gasilskega drustva v kraju. Nabiralrie akcije
za gasilsko orodje in opremo so izvajali tudi zunaj meja ozjega
gasilskega okolisa, znali pa so pridobiti 100 goldinarjev celo iz
cesarske blagajne na Dunaju. Tako si je drustvo na racun zbiral-
nih akcij kaj kmalu nabavilo: 1 stikalno in 4 kljukaste lestve iz
Prage, 800 m tlacnih cevi, 35 delovnih in pray toliko paradnih
oblek za gasilce, 8 plezalnih pasov s sekiricami, 30 navadnih ga-
silskih pasov in 35 gasilskih celad, Vecino opreme, za katero so
odsteli 2126 goldinarjev, so dobili iz Olumuca na Ceskem.

Tako opremljeni so lovrenski gasilci predstavljali najbolj
ubrano gasilsko enoto; se posebno pozornost pa so vzbujali, kadar
so se zbrali v paradnih uniformah. Zaradi tega je bila disciplina
odlicna, udelezba pri vajah pa takorekoc brez izostankov. Tako
so ze v prvem desetletju obstoja prostovoljnega gasilskega dru-
stva zaorali globoko brazdo v nekoc neobdelano ledino. Gasil-
stvo je dobilo svoj ugled, svoje podporne clane in obcudovalce v
kraju in sirsi okolici. Izkazalo pa se je tudi ob vseh priloznostih,
ko je bilo potrebno pomagati Ijudem v stiski.

Vsa tri prva desetletja je drustvo hodilo vstric z razvojem
gasilstva po svetu. Leta 1905 so naroeili in kupili za 1005 goldi-
narjev novo rocno brizgalno od firme Kernreuter iz Linza. Zdaj
so imeli ze vec kot 1000 metrov tlacnih cevi, tako da so Iahko
posredovali v vseh kriticnih primerih. Na pomoc sosednjih gasil-
skih drustev v tistem casu se ni bilo mogoce racunati, ker jih
bodisi se ni bilo, ali pa so imela preborno gasilsko opremo in
orodje. Lovrensko gasilsko drustvo je bilo vse do zacetka prve
svetovne vojne med najbolje opremljenimi dalec naokoli.

VOJNA OBUBOZA GASILSKO DRUSTVO

Lovrensko prostovoljno gasilsko drustvo seveda ni zivelo
povsem idilicnega zivljenja. Nanj so pritiskali germanizatorski
vplivi, ki so jih izvajale tudi take ustanove, kot so bile Schul-
verein in Sudmarka, pa tudi nekateri domaci nemskutarji, Ce-
pray je bila med clani vecina Slovencev, so se v odboru vendarle
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znasli tudi taki, ki niso bili naklonjeni slovenstvu ali pa so se
zaradi svoje mlacnosti vpregli v voz ponemcevanja. Uradni jezik
je bil namrec takrat nemski in tudi predsednik drustva, nad-
ucitelj Mihael Moge je vse zapisnike, tako imenovane »protoko-
le« gasilskega drustva pisal v nemscini. Toda znotraj gasilskega
drustva so delovali tudi taki zavedni Slovenci, ki so bili clani
slovenske Citalnice. Med njimi so bili Jurcic, Pisnik, Skacej,
Stapajnik, Pusnjak, Sketa, Arih, Pernat in drugi. Potrebno je
namrec spomniti, da so prvi slovenski citalnicarji ze takrat raz-
sirjali slovenske knjige, prirejali igre in nastope pevskega zbora,
deklamacije in druzabne vecere. Vecina teh prireditev je hila
pri takratnem mlinarju in pekarnarju Pernatu. Prireditve so
pripravljali na skednju ali pa na prostem. Letnica 1877, ki ozna-
cuje ustanovitev gasilskega drustva, je zapisana tudi na kam-
nite podboje vrat Pernatove hise, kjer je bila ustanovljena
prva slovenska citalnica v kraju.

Zato je stoletnica gasilskega drustva v Lovrencu tesno po-
vezana z rojstvom slovenske citalnice. Voditelji slovenske cital-
nice so namrec bili tudi akti vni clani gasilskega drustva, Zaradi
tega se ponemcevalni vpliv nimogel tako razmahrriti, saj so se
mu zavedni slovenski gasilci postavili po robu. Ker so predstav-
Ijali vecino, drustvo tudi nikoli ni prislo pod nemski vphv, ce-
prav so si tako avstroogrska oblast kot nemske organizacije moe-
no prizadevale, da bi mu v celoti vtismli pecat nemskega dru-
stva. Nosilo je sarno uradno vsiljeno nernsko ime, stele majhno
pescico nemskutarjev in narodnih mlacnezev, sieer paso v njem
predstavljali vecino Slovenei in organizirani citalnicarji.

Prva svetovna vojna leta 1914 je zavrla razvoj gasilskega
drustva, Razen nekaj starejsih gasileev, so morali vsi mladi v
vojsko in na fronte. Drustvo je poskusalo s pridobivanjem mla-
dine, pri cerner pa prav tako ni imelo posebnega uspeha, saj so
se mladenici v 17. in 18. letu kmalu znasli v uniformi in so mo-
rali drustvo zapustiti. Kakor je vojna povzrocila splosno hiranje
in obubozanje, tako je pocasi shiralo tudi gasilsko drustvo. »Vse
je bilo videti tako«, se v gasilski kroniki spominja takratni gasi-
lee, kot bi roz! odtrgal evet, steblo pa se polagoma vdaja gni-
lobi«.

Po propadu avstroogrske monarhije so se nekateri gasilei
vrnili. Vecinoma so se vsi vkljucili med Maistrove boree ali pa
so prispevali pri graditvi novih slovenskih organizacij in oblasti
y kraju. 0 nekdanjem sijaju gasileev ni bilo ne duha ne sluha.
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VeCina orodja je propadala ali bila raznesena, pri majhnem
gasilskem domu je vihar prevrnil plezalni stolp, leseni pod je
strohnel, vecina oblek je izginila, v gasilski lopi pa so se grma-
dili ostanki nekdanjega skladisca, ki ga je uporabljala avstrijska
vojska za vojne ujetnike. TIacne cevi so plesnele, brizgalna je
zarjavela, povsod je rja napadala preostalo orodje. Gasilsko dru-
stvo je glede inventarja in opreme zdrknilo na niclo.

SLOVENSKO IME NOVEGA DRUSTV A

Po propadu avstroogrske drzave so zaceli v Lovrencu usta-
navljati organe slovenske obcine in slovenske organizacije ter
drustva. Med drustvi, ki so smela nadaljevati z delom, je bilo
tudi gasilsko. Stari predsednik, naducitelj Mihael Moge, sedaj ze
starcek, ki ga je propad monarhije povsem zmedel in strl, je na
poziv slovenskih oblasti 7. julija 1919 sklical obcni zbor. Udele-
zil; so se ga starejsi gasilci in vsi, ki so se zrvi in zdravi vrnili s
front ter tudi nekaj novih, dela voljnih mladih gasilcev. Star emu
predsedniku so dovolili voditi obcni zbor do 4. tocke dnevnega
reda, namrec do volitev novega upravnega odbora. Pri tej tocki
je Moge s turobnim glasom omenil, da se stem dnem konca de-
lovanje nemskega gasilskega drustva. Zacel je nastevati zasluge
tega ali onega clana, se zahvaljevati vsem za sodelovanje v dote-
danjem 40-letnem delovanju gasilskega drustva. Naposled je
prepustil besedo obcinskemu regentu Alfonzu Pernatu.

Z nastopom Alfonza Pernata, ki je sodil v generacijo zaved-
nih slovenskih citalnicarjev, je nastopil prelomni trenutek v zgo-
dovini lovrenskega gasilskega drustva. Dejansko so vecino clan-

_stva ze dotlej tvorili zavedni Slovenci, stem obcnim zborom je
bilo dejansko odpravljeno nemsko ime drustva, hkrati pa tudi
yes pritisk nekdanje avstroogrske oblasti in nemskutarskih orga-
nizacij. Alfonz Pernat je obrazlozil nastali polozaj ter prebral
okroznico, v kateri so bila navodila Pokrajinske gasilske zveze
iz Ljubljane.

Tako se je obcni zbor nadaljeval v sproscenem vzdusju,
Izvolili so nov upravni odbor, in sicer Franca Troho za pred-
sednika, za poveljnika in tajnika ucitelja Ljudevita Rozmana, za
blagajnika pa Karla Pisnika. V zadoscenje dolgoletnemu pred-
sedniku Mihaelu Mogeju, ki je bil vendarle dober gasilski orga-
nizator, ceprav narodnostno manj trden in bolj naklonjen
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nemstvu, je obcni zbor sklenil, da bo poslej tudi pri drustvu, ki
nosi slovensko ime, ostal castni clan.

Pri prevzemu aktive in pasive drustva so ugotovili, da je
dediscina vojne kaj klavrna. V blagajni je bilo samo 93,87 kron
gotovine, sieer pa eel kup obveznie vojnega posojila, ki jih je
moralo drustvo kupovati. Gmotni polozaj pa smo ze opisali,
manjkalo je orodje, obleke; kar pa je -ostalo, je bilo porjavelo.
Plezalni stolp majhnega gasilskega doma je zaradi viharja Iezal
na tleh.

Novi odbor je moral krepko poprijeti za delo, da bi vsaj
popravili in uredili to, kar je bilo mogoce. Brizgalne so popravili
strokovnjaki v tovarni kos in srpov. Les za postavitev plezalnega
stolpa so dobili iz demobilizaeijske zaloge v skladiseu prejsnje
parne zage, ki je obratovala za potrebe vojske. Ostalo stebrovje,
dolzine 18 metrov, so prispevali nekateri gozdni posestniki. Tudi
v majhnem gasilskem domu so polozili eementni pod, tako da je
drustvo koncno spet zadihalo in si zacelo utirati poti v vedrejso
bodocnost.

Zaradi pomanjkanja opreme in razmer, ki so vladale v prvih
letih po vojni, se drustvo ni kaj prida naglo razvijalo. Po letu
1925 je predsednisko mesto prevzel Roman Pusnjak. Zaradi
pomanjkanja sredstev je upravni odbor dalj casa odlasal z na-
bavo nove opreme. To seveda ni bilo vsec mlajsim clanom, ki so
hoteli dohajati razvoj drugih drustev. Slednjic so prodrli in tako
si je drustvo nabavilo motorno brizgalno 24 R. S. od firme Ro-
senbauer za eeno 42 tisoc din. Staro rocno brizgalno so prodali v
vas Zagradae na Hrvatskem.

Na obcnem zboru leta 1934 so upravni odbor mocno pomla-
dili. Za novega predsednika so izvolili I va K vaea, prokurista v
tovarni kos in srpov. Mesto poveljnika je zadrzal Peter JodI,
ostali clani odbora pa so bili povecini novinei. Gasilei se niso
motili v svojih pricakovanjih, da bo poslej slo hitreje naprej.
Novi odbor je zacel skrbeti za tehnicno izobrazbo in izpopolnitev
clanstva. V eeloti so odpravili stare uniforme, ki niso ustrezale
vec novim predpisom, pa tudi uporabne niso bile. Gasilei so do-
bili nove uniforme. Posebno skrb so v odboru posvetili izpopol-
nitvi in pomladitvi godbenega odseka. Pri podjetju Meinl-Harold
so narocili nove instrumente za pihalno godbo in gasilska godba
si je kmalu zagotovila svoj sloves na javnih prireditvah, budni-
eah in povorkah. Drustvo si je polagoma spet utrdilo stari sloves
in leta 1937 je na svecanosti ob svojem 40 jubileju razvilo svoj
drustveni prapor. Mnogi gasilei so se dotlej ze izkazali s svojim
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pozrtvovalnim delom, zato je dobilo deset najbolj delavnih tudi
odlikovanja.

Se posebno ponosno pa je drustvo bilo, ker si je za svoj
jubilej nabavila gasilski avto. S to pridobitvijo in stevilnim dru-
gim inventarjem, z novimi oblekami in uniformami ter z lastno
godbo na pihala je doseglo razvoj, ki ga dotlej se ni doseglo tudi
v svojih najbolj zlatih casih.

GASILSK~ KRONIKA ROMA V ILEGALO

Uspesen razvoj in zelje po nadaljnem napredku je pretrgala
nacisticna okupacija. Prihod okupatorja in stiriletno trpljenje
slovenskega naroda je okusilo tudi gasilsko drustvo. Nacisti so
takoj zaplenili vse poslovne knjige drustva in se polastili gasil-
skega doma z inventarjem vred. Le stare gasilske kronike, ki so
jo pisali od ustanovitve leta 1877,nacisti niso dobili v roke. Star
gasilec jo je odnesel in cuval vse obdobje okupacije. Stem ni
bila resena sarno gasilska kronika, ampak del krajevne kronike,
saj med krajevnimi organizacijami in drustvi nihce ni tako skrb-
no hranil zgodovinskega izrocila kot prav gasilci.

Zloglasni Heimatdienst je zaplenil tudi vse instrumente
godbe na pihala. Dotedanje voditelje drustva so izlocili iz vrst
gasilcev, na njihova mesta pa so postavili clane kulturbunda in,
izdajalce, ki niti poprej niti pozneje niso bili gasilci. Mnogi gasil-
ci so bili izseljeni v Srbijo ali pa so romali v delovna in koncen-
tracijska taborisca, Le nekaterim so milostno dovolili, da so
ostali pogojno v clanstvu gasilskega drustva, kakor so bili tudi
sicer pogojno sprejeti v Heimatdienst.

Prve partizanske akcije in vpliv Osvobodilne fronte so do-
segle Lovrenc ze v prvem letu vstaje. Tudi zavedni gasilci so
simpatizirali z Osvobodilno Ironto in prispevali na ta ali drugi
nacin k razmahu osvobodilnega gibanja. Napocil je koncno
23. avgust 1944,ko je Sercerjeva brigada napadla nemske posto-
janke v Lovrencu. Sovraznik je v vseh postojankah podlegel
udarcem nasih hrabrih borcev. Lovrenc je bil osvobojen. V boju
z nacisticno zandarmerijo, ki je bila na drugi strani ceste v sta-
rem postnem in zandarmerijskem poslopju, pa je bil prizadet
tudi stari gasilski dom. Od njega so ostale sarno rusevine. Z
nastankom lovrenskega osvobojenega ozemlja se je vecina gasil-
cev pridruzila partizanskim enotam, starejsi pa so sodelovali v
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odboru Osvobodilne Ironte in v Narodnoosvobodilnem odboru za
podrocje lovrenske kotline. Gasilsko drustvo je dalo partizan-
skim brigadam in odredom 11 aktivnih borcev, od katerih so
stirje: Viktor Torej, Pavlic, Ledinek in Konrad Gosak zrtvovali
svoja zivljenja. Stirje gasilci pa so imeli vodilne funkcije v
narodnoosvobodilnem odboru.

Drustvo je prispevalo za narodnoosvobodilno borbo tudi se
svoje zadnje premozenje, ki ga je premoglo: 19 gasilskih uniform
s cepicami in pasovi, 10 volnenih odej, 1 sanitetna nosila ter
sanitetski material za partizansko bolnisnico, ki je delovala ob
Radoljni pod Planinko. Ceprav je bil to skromen prispevek, so
gasilci dali poslednje, kar so ob unicenem gasilskem domu se
ohranili.

SPET ZBOR NA RUSEVINAH

CIani gasilskega drustva so bili ze prvi dan svobode na svo-
jih mestih. Vsi, kolikor jih je ostalo v kraju, so se zbrali, da bi v
dneh, ko so enote nase narodnoosvobodilne vojske podile in ob-
koljevale sovrazne armade na Koroskem, zascitili prebivalstvo v
kraju pred krdeli in tolpami bezecega sovraznika, ki so se poti-
kale po okoliskih gozdovih. Oborozeni izdajalci pa so se poskrili
tudi v samem kraju in cakali na odresitev ter obraeune s Slo-
venci. V teh prvih dneh so gasilci prevzeli straze in patrulje ter
pomagali narodni zasciti, ki je slednjic potisala in ocistila vso
nacisticno izdajalsko golazen.

V svobodi so se zaceli preziveli gasilci spet zbirati in vracati
v kraj iz izseljenistva in pregnanstva, kot demobilizirani borci
jugoslovanske Ijudske armade in clani odborov OF in oblasti
Iovrenskega in mariborskega okraja, kot zrtve vojnega ujet-
nistva, razkropljeni po daljnih dezelah.

Nepozaben bo ostal tisti prvi vecer, ko so se na prvem sestanku
v svobodi spet zbrali stari tovarisi, stari gasilci. Na sestanek so
prisli tudi nekateri mladinci, da bi nadomestili starejse in tiste,
ki jih ni. bilo vec. Izvolili so zacasni upravni odbor, ki mu je
poslej predsedoval Peter Jodl.

Polozaj, v katerem se je znaslo gasilsko drustvo, je bil prav
obupen. Ni bilo ne denarja ne gasilskega doma, orodja in oblek.
Edino premozenje, ki ga je drustvo premoglo, je bila stara knji-
ga - porumenela kronika. Vendar je pri gasilcih prav to izroeilo

17



spodbujalo misel, da je potrebno nadaljevati in spet zaceti iz nic.
Nihce se ni ustrasil misli na tezave. Zbrani gasilci so sprejeli dva
sklepa:

1.) najprej je treba zbrati gasilski inventar in pogledati,
ee je se kaj orodja in opreme ostalo

2.) zaprositi ljudsko oblast za prepotrebno gasilsko orodje,
ki ga 'je nekaj bilo pri takih nacisticnih organizacijah, kot sta
bila »Technische Nothilfe« in »Luftschutz«.

Uspeh pri uresnicevanju prvega sklepa je bil tak, da so ven-
darle se nasli 5 gasilskih oblek, 7 celad, 2 gasilska pasova s
sekiricama in par sta'rih gasilskih cepic,

Pri drugem sklepu pa so bile tezave, ker se nekatere mlade
ustanove v Mariboru se niso znasle in razumele, da je tudi ze v
tern casu potrebno Cimprej misliti na obnovo gasilske organiza-
cije. Naposled je drustvo vendarle prodrlo s svojimi prosnjami
in dobilo iz zaplenjenega nemskega materiala gasilski avto, mo-
torno brizgalno, 500 metrov starih tlacnih in 6 metrov sesalnih
cevi ter eno stikalno lestev.

Nekaj opreme je torej prislo, ni pa bilo gasilskega doma,
zato jo je bilo potrebno spraviti v razne supe. Po vseh koncih "
in krajih spravljena oprema je seveda onemogocala hiter nastop
primeru pozarov. Vendar je bilo v prvem letu obnove, ko so
povsod razkopavali rusevine in gradili najpotrebnejse, da bi
imeli ljudje streho nad glavo in da bi spet stekel promet, tezko
pomisliti na graditev novega gasilskega dorna. V gasilske vrste
se tudi se niso vrnili nekateri gasilci, ki so opravljali delo v novi
ljudski oblasti ali pa so se bili v vojnih enotah, in ki bi lahko
najvec prispevali, da bi se drustvo gmotno okrepilo. Na bolj
pogumne zamisli in nacrte je bilo potrebno pocakati se leto dni,

NASKOK NA RUSE VINE IN TEMELJE NOVEGA DOMA

Leta 1946, ko je bil redni obcni zbor gasilskega drustva, so
izvolili nov upravni odbor in za predsednika Mirka Toreja, ki je
poleg te dolznosti opravljal tudi druge v obcini, v mariborskem
okraju in pozneje kot dolgoletni direktor tovarne kos in srpov.
Ze na prvi seji odbora so izvolili gradbeni odbor, ki mu je pred-
sedoval Anton Fricelj. Naloga gradbenega odbora je bila, da
zacne zbirati sredstva, denar in prispevke v gradbenem materia-
lu, da bi lahko zgradili nov gasilski dom. Potrebno je bilo tudi
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zagotoviti stavbisce. V tern pogledu so bile sprva tezave, odbor
je moral med stirimi predlogi koncno najti .najboljso resitev,
Potegoval se je za stavbisce, na katerem so bile rusevine nek-
danje zandarmerijske postojanke in stare peste. Takratni okrajni
ljudski odbor je s svojim sklepom dne 12. februarja 1947 to loka-
cijo odobril in stavbisce izrocil gasilskemu drustvu.

Zdaj je lahko gradbeni odbor pospeseno nadaljeval zbiranje
sredstev, zlasti stavbnega lesa pri lovrenskih kmetih, ki so se
vsi po vrsti odzvali z vec ali manj kubiki prispevanega lesa.
Odbor se je odlocil, da bo novi gasilski dom precej vecji od sta-
rega. Prisel je trenutek, ko so najstarejsi gasilski veterani in
nekdanji odborniki drustva: Pusnjak, Sketa in Pernat zasadili
prve lopate za novi gasilski dom. Gasilci so ze dotlej s prosto-
voljnim delom ocistili rusevine, gradbena dela v prvi fazi pa so
poverili zidarskemu mojstru Karlu Cucku iz okolice Lenarta v
Slovenskih goricah.

Denarja in material a seveda na zacetku ni bilo toliko, da
bi lahko v enem zamahu spravili gasilski dom pod streho in ga
tudi notranje uredili. Gradbeni in upravni odbor sta morala na-
peti vse sile, pokazati vso potrpezljivost in iznajdljivost, da sta
v naslednjih dveh letih zbrala potrebna sredstva in gradbeni
material. V tern povojnern casu so bile namrec se mnoge tezave
z nabavo gradbenega materiala.

Poleti 1950 je novi gasilski dom zacel dobivati svojo koncno
podobo, 8. septembra pa so ga gasilci slovesno izrocili svojemu
namenu. Novi gasilski dom je premogel dvorano in vec drugih
prostorov; tako, da pozneje vrsto let ni sluzil Ie gasilcem, ampak
drugim krajevnim organizacijam in drustvom, pogosto tudi za
pouk, ker stara osnovna sola ni imela dovolj ucilnic. Postal je
kulturno in politicno sredisce kraja, predvsem pa pravi dom
)ovrenskih gasilcev, na katerega so lahko upraviceno ponosni.

S preselitvijo v novi dom se je zacelo novo Zivljenje gasil-
skega drustva. V tern casu, ko so zgradili svoj dom in do leta
1957, so gasilci iz Lovrenca sodelovali pri gasenju 89 pozarov v
svojem okolisu in pri gasenju 17 pozarov zunaj okolisa. Vrednost
ohranjenega in resenega premozenja je odtehtala vse napore
drustva in prispevke krajanov.

Z dograditvijo gasilskega doma se je upravni odbor, ki mu
je poslej neprestano predsedoval Mirko Torej, loteval nacrtov
za posodabljanje opreme, izvajal je nacrtno vzgojo gasilcev in
se neprestano vkljuceval tudi v druge akcije za razvoj in napre-
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dek kraja. Drustvo si je v letih po dograditvi doma nabavilo se
drugo motorno brizgalno, 200 m novih tlacnih cevi, 10 kompletov
paradnih in 20 kompletov delovnih oblek ter 20 celad. Tako so
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bile delno zaceljene rane, ki jih je povzrocila okupacija. Drustvo
je z novim gasilskim domom spet stalo na trdnejsih nogah. Mar-
sikatera zelja pa je v tern casu ostala se neuresnicena, zlasti
zelja po novem gasilskem avtomobilu. Vendar pa je bilo vsako
leto kaj novega, drustvo je venomer stremelo, da bi se izpopol-
nilo z vsem, kar je potrebno. Najvecja pridobitev v tern obdobju
pa je gotovo bila zgraditev vodovoda v Lovrencu, s katerim so
bil uresnicene dolgoletne zelje obcanov in tudi gasilcev.

V gasilskem domu je dobila prostor tudi glasbena sola kot
loceni oddelek glasbene sole iz Rus. Z njeno pomocjo se je zacelo
delo s starejsimi in mladimi godbeniki, ki so se znova zdruzili v
gasilsko godbo. Njen kapelnik je bil dolga leta Gabrijel Perulic.

Prvo petnajstletno obdobje v svobodi so bili polozeni novi,
trdni temelji gasilskega drustva. Gasilci so sodelovali tako pri
graditvi svojega gasilskega doma, kot pri izgradnji vodovoda in
kanalizacije v ozjern naselju. Sarno za gasilski dom so prispevali
5420 prostovoljnih delovnih ur. Pri tern so jim kdaj priskocili
na pomoc tudi gasilci iz sosednjih drustev, predvsem pa domaci
krajani, delovne in druzbenopoliticne organizacije.

PREGLED USPEHOV OB 85. LETNICI DRUSTV A

Vsa poznejsa leta je vodil gasilsko drustvo upravni odbor,
ki se je izkazal ze pri graditvi gasilskega doma. Drustvo se tudi
v pozriejsih letih ni uspelo nadoknaditi vse unicene opreme, ker
je tudi dolgo casa ni bilo mogoce dobiti, zlasti ne v prvih letih
po vojni. Nekaj opreme je drustvo uspelo izprositi pri drugih
gasilskih drustvih, ki jih vojna ni taka prizadela. Vecidel je slo
za staro, ze obrabljeno opremo, ki jo je bilo potrebno potem
popravljati in urejati, da je vsaj za silo sluzila.

Zelja po nakupu avtomobila je ostajala dolgo casa neizpol-
njena. Sprva so poskusali z nakupom in popravili starih kamio-
nov, ki pa se na slabih krajevnih in planinskih cesta niso dolgo
obnesli. Vrnes je drustvo leta 1957 slavilo 80. letnico svojega
delovanja. Ob tej priliki so spet razvili gasilski prapor, za kate-
rega soprispevali sredstva obcani in delovne organizacije. Re-
publiska gasilska zveza je ob tern jubileju odlikovala najbolj
pozrtvovalne gasilce: Vinka Dolinska, Mirka Toreja, Franca
Ladineka, Antona Odra in Gabrijela Perklica.

21



Tudi ob 85. letnici drustva so gasilci pripravili svoj program
praznovanj in tudi tokrat so bili mnogi gasilci nagrajeni z znae-
kami, priznanji in pohvalami. Kljub temu pa obe zadnji obletnici
nista potekali v povsem sproscenem in brezskrbnem vzdusju,
gasilci namrec se zmerom niso imeli ustrezne opreme, predvsem
pa ne dragega in prepotrebnega avtomobila.

,Upravni odbor je na svoji seji dne 27. maja 1965 koncno
sklenil, da se za pomoc pri nabavi avtomobila obrne na obcane
in delovne organizacije v kraju. Odziv je bil dober, drustvo pa
se je odlocilo, da proda vsa stara vozila, da bi imelo dovolj de-
narja za novi avto. V'akcijo se je z vso vnemo vkljucil imjo vodil
predsednik Mirko Torej. Tako je uspel zbrati manjkajoca sred-
stva pri zavarovalnici, obcinski skupscini in takratni obcinski
gasilski zvezi.

DEVETDESETLETNICA V ZNAMENJU VZPONA

Tako je gasilsko drustvo svoj 90 letni jubilej docakalo z no-
vim gasilskim avtomobilom. Pri tem praznovanju je sodelovalo
15 sosednjih gasilskih drustev. Drustvo je pridobilo tudi avto
kombi, ki so ga podarili delavci gozdnega obrata. Dolgoletne
zelje so bile torej uresnicene, ceprav je ostalo v nacrtih se mar-
sikaj neizpolnjenega glede nakupa druge opreme.

Ob tem jubileju so bili odlikovani z gasilskim odlikovanjem
3. stopnje poveljnik Maks Habit tin strojnik Rado Kasjak, s pla-
menico 2. stopnje, predsednik Mirko Torej ter clana upravnega
odbora Vinko Dolinsek in Franc Ladinek, diplome in priznanja
pa so dobili tudi pozrtvovalni gasilci in funkcionarji: Franc Zel,
Bojan Pernat in Franc Beskovnik.

Ceprav si je drustvo ustvarilo boljsi gmotni polozaj, pa je
v tem obdobju izgubilo svojo godbo na pihala. Instrumenti so
ostali brez nekaterih godbenikov, ki so se zaradi starosti poslo-
vili od aktivnega igranja in nastopanja, pri mladini pa ni bilo
zanimanja za sodelovanje. Tudi druge krajevne organizacije niso
pokazale dovolj razumevanja za delovanje godbe na pihala, in
ker ni bilo pravocasnega pomlajevanja, so instrumenti za nekaj
let oblezali spravljeni v gasilskem domu.
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Kljub tcrnu pa je po tern jubileju uspolu Hnsilskemu dru-
stvu naprodovati. Poleg novega gasilskega uvtomobila in kom-
bija so nabavlll 10 plinskih mask, 1 dihalnl 1II>/lI'IIL,20 delovnih
oblek, 15 paradnlh uniform in drugo opremo, Nnhnvili so tudi
195 m B ccvt in 250 m C cevi ter 3 komplol.o ~I(IHnlnih cevi.
Upravni cdbor [c tudi izvedel nabiralno akcljo ~I! IlIlVOsodobno
motorno brizgalno. Medtem ko so obcani PI'IHJI"VIIIIclcnar, so
kmetje prcdvscm darovali hlodovino, pomagalo pI! 110 !'"dl delov-
ne organizacijc v kraju. Tako je drustvo kupl lo 1,,111 11170 novo

motorno brizgalno »Rosenbauer 8001«, ki je dozivela svo] I'I'II(
.ob 95. letnici drustva. Hkrati je bil nabavljen tudi apurn] '1./\
gasenje speno »Tutogen«, s katerim 'je vmogoce gasiti Inldcll
vnetljive snovi: benein, olje, mazut.

Vzpon drustva je bil v tern obdobju velik, utrdilo si ju HVO.!
ugled in priljubljenost med obcani, napredovalo je pri nL1 1>11v
opreme in discipline gasilcev. Drustvo je stele 37 aktivni h III
8 castnih clanov. V nadzornem odboru so delovali 3 clanl, v
upravnem odboru pa 13 clanov. Bilanca drustva ob 95. letnici ,1(l
bila torej izredna. Tokrat je predsednik Mirko Torej praznovul
'tudi 25. letnico svojega neumornega delovanja kot voditcJj In
pobudnik vseh povojnih gasilskih akcij. Vse, kar je unicila voJ-
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na, je bilo nadomesceno in presezeno. Zahvala za toseveda gre
tudi vsem delavcem domacih delovnih organizacij in vsem
obcanorn, ki so tako rekoc vsi podporni clani drustva,

V obdobju od leta 1957 do 1972 je. bilo na obmocju gasil-
skega drustva in zunaj njega 27 pozarov, pri katerih so bila
prizadeta stanovanjska in gospodarska poslopja, nekaj pa je bilo
tudi gozdnih pozarov,

PRIBLIZEVANJE 100 LETNICI DRUSTVA

V zadnjih petih letih, ki so ga locila od 100-tega jubileja, sta
upravni odbor in clanstvo drustva nadaljevala s svojim delom.
Venomer so sledili zeljam in zahtevam, da bi bilo drustvo teh-
nicno tako izpopolnjeno in opremljeno, da bi lahko priskocilo na
pomoc kjerkoli bi bilo potrebno. Poleg tega, da je nas kraj zelo
obsezen in postaja cedalje bolj industrijski in urbaniziran, je
potrebno upostevati se vse druge prilike, kot so hribovski tereni,
sodelovanje z ostalimi drustvi na sirSem obmocju ter uspesno
delo v pripravah za sodobno civilno zascito in ljudsko obrambo.

V sodelovanju z delovnimi organizacijami in obcani, ki se
zavedajo pomena gasilske sluzbe, je drustvu uspelo tudi v tern
casu napredovati. Leta 1973 je s pomocjo obcinske gasilske zveze
v Mariboru pomnozilo svoj inventar za 300 m gumiranih cevi
premera 75 mm in 250 m gumiranih cevi premera 52 mm, 2 di-
halna aparata, rocni gasilski aparat in 10 kompletov novih delov-
nih oblek.

Zelo plodno je bilo leto 1974, ko je bila na pobudo uprav-
nega odbora ustanovljena prva desetina pionirjev, ki steje sedaj
12 clanov, vodi pa jo kot mentor, gasilec in sofer Rado Kasjak.
Sprejeti pionirji so zaceli dobro vaditi in se seznanjati z nalo-
gami gasilcev ter so tudi opravili izpite. Zaradi uspesnega del a
so pionirji tudi dobili gasilske uniforme.

V tern casu je drustvo kupilo tudi 1 motorno zago, 2 voki-
toki aparata za brezzicni telefon in zapionirsko desetino motorno
brizgalno »Tomos« z zmogljivostjo 3:90 1vode v minuti z vsem
pripadajocim materialom. Nabavili so priklopnik »Pastor« L 250,
napravo, v kateri je prah za gasenje vseh lahko vnetljivih snovi,
kot so benzin, mazut, razna olja, elektriika itd. Za mostvo je bilo
nabavljenih 11 deznih plascev, 6 paradnih uniform in kompletne
sesalne cevi s kosern.
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V priblizevanju 100 letnici drustva pa se je spet izpol-
nila zelja mnogih obcanov in gasilcev, da bi zacela znova delo-
vati gasilska godba na pihala. Upravnemu odboru je uspelo pri-
dobiti 20 godbenikov, ki so znova prijeli za instrumente. Godbeni
odsek vodi kot predsednik Miran Perklic. Tako bo drustvo svoj
visoki jubilej docakalo sodobno opremljeno, s starejsimi gasilci
in pionirji ter s svojo pomlajeno godbo na pihala.

Med najnovejsimi pridobitvami, za katere se je odlocil
izvrsni odbor drustva z nabiralno akcijo, pa je vsekakor sodobno
gasilsko vozilo - avtocisterna - ki je za nase krajevne razmere

.Izredno potrebna. Kmetje so spet priskoeili na pomoc z darova-
nim lesom, obcani z denarnirni prispevki, delovne organizacije
pa z vecjimi sredstvi, da je bila lahko placana druga polovica "
racuna za avtocisterno pri TAM Maribor. Veliko je bilo potreb-
no dela in skrbi, pomoei obcinske gasilske zveze ter vseh dejav-
nikov v kraju, da je drustvo uspelo nabaviti drago vozilo v
vrednosti nad 450.000 din. Novo vozilo bo poslej sluzilo pri hit-
rem posredovanju povsod, kjer po potrebno, saj je nova avto-
cisterna kombinirano vozilo, s katerim lahko na prizorisce poza-
'ra takoj prepeljejo 2200 litrov vode in 160 litrov pene. Stem
poslednjim dosezkom v prizadevnem delovanju gasilskega drus-



tva bodo lovrenski gasilci docakali svoj jubilej tehnicno tako
gmotno utrjeni, kot se nikolri.doslej v svoji zgodovini.

Razen skrbi in dela za posodabljanje opreme in orodja, so
gasilci v zadnjih petih letih posredovali 22 krat, saj je bilo na
ozjem obmocju 8 gozdnih pozarov, 2 pozara sta bila zunaj ob-
mocja, 2 krat so posredovali v delovni organizaciji »Marles«,
1 krat v delovni organizaciji Lipa, 7 pozarov je bilo na stano-
vanjskih in gospodarskih poslopjih, 2 krat pa so sodelovali pri
elementarnih akcijah. Sodelovali so velikokrat pri crpanju vode
iz kleti ob raznih neurjih in poplavah.

Drustvo steje ob svoji stoletnici 34 aktivnih clanov, 13 cast-
nih clanov in 12 pionirjev. Godbeni odsek pa steje 20 clanov.
Tako aktivno deluje v gasilskem drustvu 79 starejsih in mlajsih
clanov. Drustvo pa lahko trdi, da je tudi 3400 prebivalcev kraja
vselej v pomoc drustvu, ker ga podpirajo moralno in gmotno.

, Izvrsni odbor gasilskega drustva, njegovo 'delo in akcije so
vsa leta po vojni, ko je drustvo zacelo iz rusevin graditi svoj
gasilski dom, nabavljati opremo in orodje, podpirali vsi gasilci
in obcani. Ob stoletnici so v izvrsnem odboru mnogi clani, ki so
ze stiri ali celo vec kot pet desetletij aktivni gasilci. Tukaj daje- )
mo pregled:

IZVRSNI ODBOR

Mirko Torej, predsednik, castnik 1. st., gasilec 48 let

Maks Habit, poveljnik, podcastnik 1. st., gasilec 30 let

Franc Ladinek, tajnik, clan, gasilec 52 let

Franc Beskovnik, blagaj nik, clan, gasilec 43 let

Franc ZeI, orodjar, clan, gasilec 31 let

Hubert Ahej, nam. poveljnika, clan, gasilec 30 let

Rado Kasjak, vgdja pionirjev, clan gasilec 29 let

Vinko Dolinsek, clan, gasilec 52 let

Peter JodI, clan, gasilec 30 let

Anton FriceIj, clan, gasilec 43 let
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NADZORNIODBOR

Bojan Pernat, predsednik nadzornega odbora, gasilec 43 let
Franc Vaner, clan, gasilec 30 let
Rupert Arih, clan, gasilec 52 let

V upravnem oziroma sedanjem izvrsnern odboru je nekaj
clanov, ki delajo v njem ze vsa leta po svoboditvi. Vee kot tri
destletja dela v svobodi so prinesla drustvu mnogo tezkih preiz-
kusenj in ovdr, Drustvo je moralo po vojni zaceti iz nic, iz ruse-
vin graditi temelje novega gasilstva v kraju. Z vztrajnim delom
vseh clanov, zlasti se clanov upravnega in gradbenega odbora,
je uspelo z vsakim letom, vcasih teze vcasih hitreje napredovati.
Danes imajo gasilci nov in lep dom ter sodobno tehnicno opre-
mo, s katero bodo lahko priskocili na pomoc ter v primeru nes-
rece resevali osebno in druzbeno premozenje.
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Gasilsko drustvo je v svojem stoletnem razvoju dozivljalo
tri razlicna obdobja. Najbolj uspesno in plodno je bilo zadnje v
sociahsticni domovini. To obdobje je povezano z imeni nekaterih
gasilcev, zlasti tistih, ki smo jih navedli kot clane izvrsnega in
nadzornega odbora, katerih zgled bo ostal v trajnem spominu
rodovom, ki rastejo danes in ki bodo prisli. Gasilci, zbrani vec
kot 30 let okrog svojega predsednika Mirka Toreja, so lahko
upraviceno ponosni na svoje delo in svoje uspehe, na vso svojo
pozrtvovalnost, ki je bila namenjena socloveku. »Bliznjemu v
pomoc«, je bilo tudi njihovo geslo. Z velikimi pridobitvami ga-
silstva v nasem kraju so lahko ob stoletnici ponosni vsi obcani
na razvoj tega drustva, predvsem pa hvalezni zadnjemu rodu
gasilcev, ki je zapisal v kroniko gasilskega drustva njegove naj-
tezje pa tudi najsvetlejse strani.

V sluzbi ljudstva - na pomocl

Gasilsko drustvo
Lovrenc na Pohorju 2

Tekst je na podlagi kronike gasilskega drustva in krajevnih
zgodovinskih virov pripravil: Drago Vresnik.
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Gozdno gospodarstvo
Maribor

TOZD
LOVRENC NA POHORJU

Priporoca obcanom in turistom, da pazijo in cuvajo
gozdove pred pozari!

»Marles«
Lesna industrija in izdelava montaznih his
Limbus-Maribor

TOZD
~LOVRENC NA POHORJU

Podjetje vrsi razrez hlodovine,
in izdeluje montazne hise raznih velikosti!
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LIPA""TRGVSKO PROIZVODNO IN USLUZNOSTNO PODJETJE
ZOBRATOM ZADRUZNISTVA, n. sub. o.

LOVRENC NA POHORJU

Podjetje ima v svojem sestavu tri glavne dejavnosti:
TOZD I »PTUS<c
a) Izdelava lesne galanterije
b) Trgovska dejavnost: prehrambena in tehnicna trgovina
TOZD II »Kooperacija«:
Kmetijska kooperacijska proizvodnja (goveji pitanci, piscanci,
brojlerji in hranilno kreditna sluzba).

TOVAHNA KOS IN SHPOV
LOVRENC NA POHORJU

Podjetje izdeluje razno kovano kmetijsko orodje. S svojo kva-
litetno proizvodnjo zadovoljuje domace odjemalce, osvaja pa si
tudi inozemska trzisca.
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ZA VAROVA LNA SKUPNOST TRIGLA V
n. sol. o. Ljubljana

Obtnocne skupnost
Maribor o. sol. o.

MARIBOR, Partizanska 47

GOSTILNA

URBANe MAKS
Lovrenc na Pohorju

Se priporoca za obisk.

Solidna postrezba.

Na razpolago dvostezno kegljisce.
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GORENJE - MUTA, proizvodi

kovano poljedelsko orodje

- vrtno in cvetlicno orodje

- razni odkovki

- mala kmetijska mehanizacija

- motorne kosilnice in razni prikljucki

- jekleni granulat

- ulitki iz sive litine

Skaccj
v

Stefan
Priporoca se »GOSTISCE NA PUSI«

Lep sencnat vrt - dvostezno kegljisce.

Solidna postrezba.
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