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PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2016

PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU
RUDNO,
(Rudno 5, Železniki)

za 90 let delovanja.

U T E M E L J I T E V:
Prostovoljno gasilsko društvo Rudno v letošnjem letu praznuje 90 let.
Ustanovni občni zbor je bil na cvetno nedeljo, 28. marca 1926, ko je 17 vaščanov
ustanovilo Prostovoljno gasilsko društvo Rudno, ki je spadalo je v »Gasilsko župo« v
Škofji Loki ter bilo sprejeto v Zvezo gasilskih društev v Ljubljani.
Z nakupom zemljišča in izgradnjo gasilskega doma je leta 1928 društvo pridobilo
prostore za orodje in sestanke. V naslednjem letu so kupili brizgalno češke izdelave. Bila
je ena prvih v Selški dolini. Mnogo let je služila svojemu namenu, sedaj pa je v muzeju v
Železnikih.
Društvo je delovalo tudi na kulturnem področju, saj so uprizarjali igre na Rudnem ter v
Dražgošah in Selcih.
Druga svetovna vojna društvu ni prizanesla, saj je društvo le životarilo. Žal se 6 članov
društva ni vrnilo.
Po letu 1950 se je začela obnova in delo tudi na področju gasilstva. Pokazali so se prvi
uspehi. Poleg novega vodstva so se usposabljali novi kadri in desetine. V Dražgošah je
bila ustanovljena gasilska trojka, ki je delovala vse do ustanovitve novega PGD Dražgoše
leta 2002.
Leta 1970 je društvo kupilo motorno brizgalno Rosenbauer. Modernizacija je vedno bolj
napredovala, zato je društvo leta 1977 kupilo gasilski kombi IMV.
V tem času je društvo razvilo tudi nov gasilski prapor.
Gasilci in vaščani so vedno bolj ugotavljali, da v gasilskem domu manjka tudi
večnamenski prostor. Nov gasilski dom je bil zgrajen leta 1984.
Leta 1995 so iztrošeno vozilo zamenjali z novim vozilom z dodatno visokotlačno črpalko.

Leta 1997 se je ponudila priložnost za prepis lastništva nekdanjega poslopja sodarske
zadruge. V letu 2002 so z obsežno adaptacijo prenovili stavbo. S tem so pridobili novo
večje orodišče, v nadstropju pa leta 2011 opremljeno dvorano.
Leta 2010 so se spoprijateljili z gasilci iz PGD Maribor Studenci, ki so jim podarili
cisterno za prevoz vode TAM 5500.
Letos bodo ob praznovanju 90-letnice prevzeli novo vozilo GVM-1 s prikolico.
Prehojena pot društva v 90 letih je zaznamovana z vzponi in padci. Življenje se je v tem
obdobju korenito spremenilo, ves ta čas pa so ostale enake naloge društva za varovanje
pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami. Za izvajanje nalog pa je potrebna dobra
operativna usposobljenost in redno izobraževanje članov, tega se v društvu dobro
zavedajo.
Društvo namenja pozornost tudi kulturnemu in družbenemu delovanju, zato pomagajo
na različnih prireditvah z opravljanjem redarske službe.
V društvo aktivno vključujejo mlade v vrste gasilcev, saj je le tako zagotovljeno dobro
delovanje društva v prihodnje.
Glede na aktivno delovanje si Prostovoljno gasilsko društvo Rudno zasluži plaketo
občine.
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