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Kronist mislinjskega gasilskega društva je 
zapisal: »Vsled ogroženosti in preobremenjenosti 
gasilske čete Mislinja je bila leta 1926 ustanovlje-
na Prostovoljna gasilska četa Dovže.« Ko gledamo 
na razmere z današnjimi očmi, vidimo, da je bila 
odločitev nadvse smiselna. Vedeti moramo, da 
so bili premiki gasilcev tedaj zelo počasni, to je s 
konjskimi vpregami in peš. Če vemo, kako hitro se 
ogenj širi in kaj v takih trenutkih pomenijo minu-
te, lahko z gotovostjo trdimo, da so si Dovžani 
svojo gasilsko četo samo želeli. 

Kronist Gasilskega društva Dovže Jože Kimperk 
st. pa pravi: »Letnica 1926 bo vedno z zlatimi črkami 
zapisana med krajani Dovž. Tega leta so se namreč 
vrli krajani zbrali in zaradi mnogih naravnih nesreč 
in požarov ustanovili gasilsko društvo.«

Tako so se na pobudo takratnega gostinca 
in trgovca Rudolfa Goljata v jeseni 1926 zbrali v 
Goljatovi gostilni še drugi somišljeniki: Bogomir 
Urbancl, p. d. Černjakov Fridl, Franc Pušnik, Jože 
Sinreih – Pehar, Avgust Urbancl – Čerjakov Gustl, 
Vinko Pušnik – Zavodnik Rudolf Merzdovnik – 
Mušev Dolf, Anton Vaukan – Jaš, Ivan Pantner – 
Lubejov Anza, ter nekoliko pozneje še Peter Krajnc 

st., Jaka Knez ter gospodinja Alojzija Hamler. 
Da je bilo društvo ustanovljeno ravno na pobu-

do Goljata, ni slučaj, saj je ravno on, kot trgovec in 
gostilničar, veliko potoval in videl, kaj se dogaja v 
drugih krajih. Društvo je resno delalo in s tem pri-
vabljalo nove člane. Duh za pomoč v nesrečah se je 
krepil. Leta 1931 je bila nabavljena ročna črpalka 
in nekaj najnujnejše opreme. Vse to pa je bilo shra-
njeno po skednjih in lopah Dovžanov, prav na tak 
način je bil shranjen tudi gasilski voz. Gasilski voz 
z ročno črpalko in opremo so vlekli konji, ki so jih 
posojali kmetje, ki so jih imeli. 

Ob krstu in prevzemu črpalke sta bila navzoča 
župnik Rošker in Babšek, ki sta podelila svoj bla-
goslov. Da bi ob tej priložnosti tudi kaj zaslužili, so 
dekleta pripravila šopke rož, »pušeljce«. Pri tem sta 
bili najbolj aktivni Vrhna Milka in Inčkova Minka. 
Po pripovedovanju gospe Mušove Minke je bila 
prodaja pušeljcev zelo uspešna. Ker gasilci niso 
imeli svojih prostorov, so se sestajali na domovih 
svojih članov. Tudi veselice, ki jih je društvo pri-
rejalo, so bile pri Goljatu ali pa na dvorišču hiše 
Jožeta Jeromla. 

Zaradi nenehnega prestavljanja vozov, črpal-

Gasilci in prva črpalka. 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  DOVŽE
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ke in opreme iz enega skednja v drugega, so člani 
pričeli razmišljati o gradnji svojega doma. Želja 
se jim je uresničila leta 1933. Dom je lahko zrasel 
na osnovi podarjenega zemljišča kmeta Peharja, 
podarjenega lesa in z udarniškim delom članov. Bil 
je popolnoma lesen, imel je stolp za sušenje cevi. 

Z zagnanim delom so leta 1936 kupili prvo 
motorno brizgalno UNRA, ki je bila pridobitev za 
uspešnejše gašenje in ponos ob 10-letnici društva. 
Vedno bolj so se vključevali v meddruštveno delo-
vanje, zato so za potrebe nastopanja na paradah 
nabavili 10 «paradnih« – svečanih gasilskih uni-
form. 

Med drugo svetovno vojno je društvo mirova-
lo, ker je bilo veliko njihovih članov vpoklicanih v 
nemško vojsko, pozneje v partizane ali pa v razna 
ujetništva. Vsa oprema je bila skrbno spravljena v 
gasilskem domu. 

Po vojni je društveno delovanje oživelo, leta 1955 
so zbrali dovolj botrov, da so kupili svoj prvi prapor, 
s katerim so se lahko postavili na raznih svečano-
stih. Leta 1960 so nabavili novo motorno brizgal-
no SORA. Začeli so razmišljati o modernejšem pre-
voznem sredstvu in leta 1967 je gasilsko društvo 
kupilo rabljen tovorni avtomobil PIONIR, ne dolgo 
za tem pa kombi DKW, ki je omogočil gasilcem lažji 
dostop do oddaljenih hribovskih kmetij na podro-
čju GD Dovže. Ker pa sta bila tovornjak in kombi že 
precej dotrajana, so v društvu leta 1970 začeli zbi-
rati sredstva za nakup novega, bolj sodobnega spe-
cializiranega gasilskega vozila. 

Želja po novem vozilu je bila velika. Nekaj sred-
stev je prispevala GZ Slovenj Gradec. Člani društva 
pa so bili sami pripravljeni posoditi lastna sred-
stva. Vsak član je prispeval 10000 din, v kolikor bi 
se zbralo v društvo dovolj denarja, pa bi se ta denar 

članom vrnil. Ko so člani in ostali vaščani videli 
novo vozilo, ponos kraja, so posojeni denar večino-
ma darovali. Blagoslov vozila je potekal pri cerkvi 
sv. Urha. 

V letih 1971–1973 pa so, na pobudo takratne-
ga predsednika Branka Uršeja, začeli razmišljati o 
izgradnji vodovoda v naselje Dovže. Ta projekt je 
bil na podlagi prostovoljnega dela kmalu realiziran. 
Vsak član je bil zadolžen za izkop določene dolži-
ne. Njihov slogan je bil: «V slogi je moč in uspeh«. 

Prihajala so osemdeseta leta, ko smo v gasilskih 
vrstah začeli razmišljati o bolj sodobnem gasilskem 
domu. Dvorana v »kotičku«, kot smo ga imenovali, 
je bila še kako tesna. Težka je bila pot, na katero 
smo se podali leta 1983. Izkazalo se je, da je bila 
pravilna, tako za gasilce kakor za krajane. Krajani 
so si želeli novo, večjo dvorano, gasilci pa še novih 
garažnih prostorov za vozila in opremo. 

Za novogradnjo gasilskega doma na tej loka-
ciji se je zelo angažiral takratni predsednik OGD 
Marjan Tretjak. Hvaležni smo za sugestije in pri-
poročila GZ Slovenj Gradec. Da je prišlo do reali-
zacije zastavljenih ciljev, je s svojo strokovnostjo 
veliko prispeval Slavko Merzdovnik, ki je bil v času 
gradnje glavni izvajalec del in predsednik društva. 
Novi gasilski dom je postal ponos vseh krajanov, ki 
so s svojim delom, finančnimi sredstvi, malicami 
in materialom pripomogli, da je bil dom leta 1988 
predan svojemu namenu. 

Kljub gradnji doma so istega leta pridobili še 
novo vozilo TAM 80. Trakove ob prevzemu vozila 
sta slavnostno prerezala najstarejša člana Avgust 
Urbancl in Rudolf Merzdovnik. Aktivnost društva 
se ni zmanjšala, saj je društvo leta 1991 nabavi-
lo novo brizgalno ROSENBAUER, ki jo je v dežev-
nem vremenu blagoslovil mariborski škof Franc 

Pred lesenim gasilskim domom Otvoritev novega gasilskega doma.
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Kramberger. Leta so hitro bežala, leta 1995, v mese-
cu požarne varnosti smo dobili od mislinjskega GD 
avtocisterno TAM 6500. 

V večnamenski dvorani, nad katero smo bili nav-
dušeni, je zaživelo kulturno delovanje. Ponovno je 
zaživela dramska dejavnost. V dvorani so se vrsti-
la številna zabavna srečanja. Nekaj časa je deloval 
tudi disko, na veliko veselje mladine iz cele mislinj-
ske občine in od drugod. 

V letu 1996 je društvo praznovalo 70-letnico. O 
delovanju društva so izdali almanah, kjer so pred-
stavili delovanje društva skozi čas. Delovanje dru-
štva je bilo uspešno tudi na področju tekmovanj, na 
različnih nivojih. Kako zelo je društvo povezano s 
krajem, nam pokaže število članov. Od okoli 350 
prebivalcev Dovž je imelo društvo l. 1996 222 čla-
nov. Ob svoji 80-letnici pa kar 244 članov, pri čemer 
so verjetno rekorderji v Sloveniji ali celo izven 
nje. Približno polovica članov je iz Dovž, osta-
li so iz okoliških krajev, ki jih PG Dovže pokriva, 
to so: Spodnje in Zgornje Dovže, Razborca, delno 
Brda, del Male Mislinje, del Mislinjske Dobrave, del 
Šentilja pod Turjakom in delno Straže. 

Ob 75. obletnici so razvili nov društveni prapor, 
za katerega so prispevali številni člani z nakupom 
trakov in žebljičkov. Že takrat je bilo čutiti, da je 
društvo prepoznavno tako doma kot v tujini, saj tra-
kovi novega prapora poleg domačih prijateljev dru-
štva  krasijo tudi trakovi prijateljev društva iz osta-
lih krajev Slovenije in iz držav Avstrije,  Nemčije in 
Češke. Vse to nas veseli in navdaja z optimizmom, 
saj vidimo, da je povezanost krajanov z društvom 
zelo močna. 

Zadnja večja aktivnost je bila ob praznovanju 
njihove 80-letnice v letu 2006, ko so ob tradicional-
nih slovesnostih prevzeli novo opremljeno gasil-
sko vozilo GVV1 IVECO. 

Ob pregledovanju njihovega delovanja sem 
dobila predstavo, da PGD Dovže ni običajno GD, 
temveč veliko več. Dovže so sorazmerno majhen 
kraj, brez kakšnih upravnih funkcij, zato so se in 
se še skoraj vsi krajani istovetijo s svojim gasil-
skim društvom, ki je obenem tudi kulturno, špor-
tno in še kaj. Pomen GD v kraju najbolje ponazori 
podatek, da je le-to imelo leta 2006 kar 243 članov 
in enega podpornega člana. Vsi navedeni podatki 
so prikazani tudi v drugem bogatem almanahu, 
izdanem leta 2006, ob 80. letnici društva.

Društvo se lahko pohvali z velikim številom 
mladih članov, ki operativno delujejo. V okviru 
društva delujejo štiri desetine, in sicer: pionirji, 
pionirke, mladinci in mladinke. Svoj prosti čas 
preživljajo na vajah, na katerih si pridobivajo teo-
retična in praktična znanja, potrebna tudi za tek-
movanja. Na občinskih tekmah so dosegli petkrat 
tretje, petkrat drugo in desetkrat prvo mesto. Na 
regijskih tekmovanjih so dosegli: dvakrat tretje, 
enkrat drugo in petkrat prvo mesto. Trikrat so se 
udeležili državnega tekmovanja. Zaslužni član 
Boštjan Klemenc si je pridobil specialnost »men-
tor mladine«. Enota pionirjev deluje pod vod-
stvom mentorja Jožeta Kimperka ml., pionirke pa 
pod budnim očesom Veronike Klemenc. Njihova 
zagnanost predstavlja starejšim članom vzor in 
spodbudo za nadaljnje delo v društvu, Dovžam pa 
velik ponos. Na tekmovanjih so uspešne tudi član-
ske vrste, tako se vitrine v gasilskem domu polnijo 
s pokali. 

Društvo je ustrezno vodeno in deluje uspešno, 
kar najbolje kažejo rezultati. Izvedene so bile voli-
tve v nove organe za obdobje 2008–2013. Zaradi 
odstopa predsednika, v začetku leta 2008, je UO 
potrdil novo vodstvo do naslednjega rednega obč-

Mladi s svojimi mentorji

Družabno življenje, 2008
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nega zbora. Društvo redno sodeluje na tekmo-
vanjih, izobraževanjih in s tem si je zagotovilo 
nagradna finančna sredstva kot najbolj uspešno 
društvo v občini. Ob zaključkih leta ali mandata 
UO je za vse aktivne člane organizirana ustrezna 
strokovna ekskurzija. 

Stanje operative po doseženih stopnjah je v 
okviru planiranega ali celo boljše od zahtev za 
tovrstna društva. Tudi stanje operative po speci-
alnostih je dobro, oziroma boljše od zahtevanega. 
Zelo smo ponosni, da je v naše društvo vključene 
veliko mladine. Krajanom vsako leto, v mesecu 
oktobru, pripravimo prikaz gasilske vaje in isto-
časno predstavimo različno gasilsko opremo, ki 
jo lahko po nižjih cenah tudi nabavijo. Opravimo 
tudi pregled gasilnih aparatov. 

Gasilsko društvo Dovže opravlja v kraju tudi 
kulturno poslanstvo. V vseh obdobjih so se našli 
ljudje, ki so imeli potrebo izražati in izživeti svoje 
»umetniške« potenciale. Prvo obdobje se je začelo 
že pred drugo svetovno vojno in nadaljevalo takoj 
po njej. Tedaj sta dejavnost vodila Marica in Ivan 
Gašper – Ločnikova. Igre so uprizarjali v dvorani 
gostilne Goljat. Drugo obdobje se je začelo okoli 
leta 1974, ko je nekaj let igralsko dejavnost vodila 
Lenka Potočnik. Od leta 2003 pa uspešno deluje 
pod vodstvom Stanke Potočnik. Letno pripravijo 

vsaj en kulturni program z igro, to je za materin-
ski dan. 

Za ves kraj in še mnoge okoliške je pomemben 
dan gasilska veselica v Dovžah, ki je prireditev 
z najdaljšo tradicijo. Na enak način si je društvo 
pridobivalo svoja skromna sredstva. Častni član 
gospod Vinko Krejan je o tem pripovedoval: »Z 
veselicami in srečolovi smo pridobili kakšen dinar 
za lažje delo društva. Te smo organizirali enkrat 
ali dvakrat na leto. Igrala sta največ dva muzikan-
ta, pa so vseeno včasih trajale do jutra. Najbolj 
se spominjam harmonikarja Franca Borovnika – 
Sopelšeka iz Dovž in Foltana iz Mislinje«. 

Prostori gasilskega doma pa so namenjeni še 
za razne dejavnosti, kot so srečanja starejših kra-
janov, sestanki raznih interesnih skupin. V zim-
skem času pa dom nudi prostore za nekatere špor-
tne aktivnosti, kot je namizni tenis, atletika itd. 

V zadnjih letih smo se spoprijateljili s PGD 
Slovenska Bistrica in s PGD iz Gornjega Senika 
na Madžarskem, s katerimi se srečujemo ob 
pomembnih dogodkih pri njih ali pri nas. 

Sedanje vodstvo Prostovoljnega gasilskega 
društva Dovže sestavljajo člani, organizirani v 
Upravnem in Nadzornem odboru.

Upravni odbor:
Jože Kašnik – predsednik• 
Boštjan Klemenc – poveljnik• 
Jože Potočnik – tajnik• 
Marija Potočnik – blagajnik• 
Jože Kimperk st. – upravnik doma• 
Anton Urbancl – podpredsednik• 
Srečko Kaštivnik – podpoveljnik• 
Slavica Felle – podpoveljnik• 
Peter Kurmanšek –  upravitelja doma II• 
Vera Felle – skrb za gostinstvo• 
Jože Tretjak – Nogar – predstavnik Razborce• 
Stanka Potočnik – nadom. član – skrb za • 
kulturo

Nadzorni odbor:  
Janez Zakeršnik – predsednik• 
Rudi Merzdovnik – član • 
Janko Merzdovnik – član• 

Marija Koprivnikar

VIRI:

Arhiv PGD Dovže in podatki tajnika Jožeta Potočnika

Upravni odbor v letih 2003–2008. Sedijo z leve: Janez 
Zakeršnik, Anton Urbancl, Jože Kašnik, Jože Kimperk ml. 
Jože Potočnik, Vera Felle. Stojijo: Boštjan Klemenc, Marija 
Potočnik, Alojz Tretjak, Stanka Potočnik, Jože Tretjak, 
Jože Kimperk st. in Anton Sinreih. 
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