
Spominska soba v PGD Malečnik – GZ Maribor 

 

Podatki: 

 

Naslov : Celestrina 2a , 2229 Malečnik 

Kontaktna številka: 041-533-918 – Oskar Neuvirt – skrbnik 

Predsednik Vladimir Stožer gsm: 041-829-183 – odgovorna oseba 

Hišnik v gasilskem domu: 02- 473- 00-00 

e-mail: oskar.neuvirt@siol.net 

 

 

Kako je nastala zbirka 

 

Leta 2012 je PGD Malečnik praznovalo 80 let delovanja in ob tej priliki smo odprli spominsko sobo za 

ogled. Pred tem smo uredili podstrešje gasilskega doma. Soba se nahaja v drugi etaži gasilskega 

doma. Načrt za interjer je narisal gradbeni inžiner Vladimir Stožer- predsednik društva, kakor tudi 

načrt stopnišča in same sobe. Površina sobe je cca 50 m2.  

 

Namen  

 

Predvsem smo želeli ohranit tehnično dediščino društva, ki smo jo do leta 2012 shranjevali na 

različnih lokacijah. Večina predmetov so prispevali člani društva iz svojih zbirk. V sami zbirki ni 

eksponatov od drugod ampak izključno samo to kar so nam zapustile prejšnje generacije. Posebnost 

spominske sobe je v tem , da je ena četrtina sobe posvečena samemu kraju Malečnik. To pa z 

namenom, da ko nas obiščejo otroci lahko vidijo kako se je skozi zgodovino razvijal njihov kraj.  

 

Spominsko sobo prikažemo obiskovalcem - turistom in izletnikom. Ob tem ponudimo še vožnjo z 

znamenito dravsko ranco po reki Dravi.  

 

Kaj se nahaja v zbirki 

 

V zbirki so predmeti, ki so bili uporabljeni pred 80 leti. Sem spada prva batna črpalke in nekaj gasilske 

opreme in orodja. Na ogled sta dve motorni črpalki, ki sta obnovljeni in opremljeni z vsemi podatki. 

Fotomaterial je na ploščah (kapafix) ki so montirane na stene. V 15 vitrinah so različni drobni premeti, 

medalje, priznanja itd.. Zbirko dopolnjujemo tudi z eksponati zadnjih let društva.  

 

Posebnosti zbirke 

 

V sobi se nahaja 470 gasilskih biltenov iz Slovenije in tujine, ki jih je zbral skrbnik sobe Oskar Neuvirt. 

Vse publikacije so zložene po abecedi in ocenjene od 1  do 10 glede na strokovnost napisanega, in 

oblikovanega ter opremljenega.  

 

V zbirki si lahko ogledate filme, ki prikazujejo delovanje gasilcev v intervencijah od leta 1972 pa vse 

do katastrofalnih poplav v letu 2012 

 

mailto:oskar.neuvirt@siol.net


V sobi je manjša etnološka zbirka o vinogradništvu in sadjarstvu ter čebelarstvo v kraju. V zbirki je 

tudi opis dela velečebelarja in izumitelja čebelarskega panja Franca Kirarja  in Malečnika.   

 

Ogled zbirke 

 

Ogled je možen vse dni v letu po predhodni telefonski najavi skrbniku ali predsedniku društva. 

Vstopnine ni. Voden ogled traja 45 minut. 

 

 
 

 


