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vodenje društva povzame Neu-
virt, ki doda, da je Stožer spre-
menil miselnost krajanov, pa 
tudi to, da je v minulem dese-
tletju in pol vsako nedeljo po-
svetil delu za društvo.

Donedavni predsednik je 
dal - poleg znanja in opremlje-
nosti operativne enote gasil-
cev - veliko tudi na prijazen 
ter urejen videz gasi lskega 
doma. "Prenovili smo operativ-
ne prostore, nabavili komple-
tno osebno zaščitno opremo za 
35 operativnih gasilcev, priskr-
beli veliko gasilskega orodja in 
opreme ter pridobili tri nova 
gasilska vozila." Gasilski dom 
jim je uspelo skoraj v celoti ob-
noviti (zamenjava kritine, oken, 
nova fasada, obnova sanitarij, 
garaž, dvorane, klubskega pro-
stora, toplotna črpalka), Stožer 
pa še posebej izpostavi spomin-
sko sobo (muzej) društva, ki so jo 
postavili v neizkoriščenem delu 

podstrešja. Letos PGD Maleč-
nik s 166 člani praznuje 86 let 
delovanja, v društvu je veliko 
ga si l sk i h d r u ži n i n vel i ko 
mladih. Stožerjev sin Andraž 
je prav tako vesten gasilec. Na 
kvizu Lepo je biti milijonar je 
pred leti pobral kar 2,5 milijo-
na tolarjev, od česar je sto tisoč 
investiral za nakup novega ga-
silskega vozila.

Najbolj so ga  
prizadele poplave

Stožerju, ki je višji gasilski ča-
stnik druge stopnje organizacij-
ske smeri, ne manjka priznanj. 
Med drugim je prejel značko za 
operativno delo, priznanje za 
40-letno aktivno delo v gasilski 
organizaciji, bronasto plake-
to Gasilske zveze Maribor. Ima 
srebrni ključ, ki mu ga je podeli-
la KS Malečnik-Ruperče, je dobi-
tnik dveh zlatih plaket društva 
PGD Malečnik. "V teh 15 letih so 
me najbolj prizadele poplave, a s 
skupnimi močmi in prostovolj-
nim delom smo šli uspešno tudi 
skozi to," je pozitiven Stožer, ki 
se ukvarja z veliko stvarmi. Med 
drugim je podpredsednik Ran-

carskega društva Malečnik, po 
izobrazbi pa gradbeni inženir.

Krajani Stožerja cenijo in 
menijo, da je za razvoj društva 
naredil veliko. "Prostovoljno delo 
za dobrobit krajanov je nekaj sa-
moumevnega in čas, porabljen 
za to, je odlična naložba za ra-
zumevanje in spoštovanje med 
ljudmi. Ko sem zaključil mandat 
predsednika društva, me je spon-
tani aplavz prisotnih spravil do 
solz, vsi v dvorani so stali. To je 
bila največja potrditev, da sem 
delal prav," je hvaležen Stožer, ki 
sklene, da je posebej ponosen na 
odlično sodelovanje vseh članov 
društva in krajanov, brez katerih 
mu ne bi uspelo izpeljati zasta-
vljenih nalog.

Simona Dijak

Z ame je najpomembnej-
še spoštovanje vsakega 
človeka, mu pomagati, 

nikakor pa mu ne delati slabo. 
Humanost, tovarištvo, požrtvo-
valnost, nesebičnost, poštenje so 
vrednote, ki so mi jih predstavi-
li starši, negujemo jih v družini, 
spoštujemo gasilci," razlaga gasi-
lec Vladimir Stožer, ki je bil 15 
let predsednik Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) Maleč-
nik. To pozicijo bi lahko še po-
daljšal, a je dejal, da je dobro dati 
priložnost komu drugemu. Svoje 
mesto je nedavno predal nasle-
dniku, za katerega meni, da bo 
to delo dobro opravljal.

Vsaka nedelja delovna

"Stožer je do krajanov ubral dru-
gačen pristop," je prepričan ga-
silec Oskar Neuvirt. Zbiranje 
denarja za novo gasilsko vozilo 
je potekalo prijazno krajanom, 
ki so sami odločali, kako bodo 
prispevali. Posebnost je bila 
tudi raznašanje koledarjev, še 
pove Neuvirt. Malečniški ga-
silci se po Stožerjevem režimu 
razporedijo v dvojice, vsak par 
dobi svoj seznam hišnih številk, 
ki jih bo obiskal. Tako je razna-
šanje opravljeno v enem dnevu. 
"Že na začetku svoje kandidatu-
re je napovedal, da bo gasilsko 
delo krajše in učinkovitejše. Seje 
so potekale točno tako - ureje-
no, kratko in jedrnato. Razmi-
šljal in podajal se je v takšne 
projekte, o katerih smo krajani 
lahko samo sanjali," še njegovo 

Vladimir Stožer je dobitnik 
številnih priznanj. 
Foto: Oskar Neuvirt

Aplavz krajanov 
ga je spravil  
do solz

Gasilec od pet do glave predsednikovanje PGD 
Malečnik po 15 letih predaja nasledniku

Spremenil miselnost 
krajanov

VLADIMIR STOŽER

T udi v prihajajočem po-
letju bo Inštitut za raču-
nalništvo na Fakulteti 

za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko Univerze v 
Mariboru organiziral delavnice, 
s katerimi želijo mladim pribli-
žati delo z računalnikom. De-
lavnice bodo v tednu od 27. do 

31. avgusta, primerne pa so za 
osnovnošolce in srednješolce. 
Dve delavnici bosta potekali v 
Mariboru, ena v Celju in ena v 
Murski Soboti. Udeležba na vseh 
delavnicah je brezplačna, prijave 
pa so možne od 14. majana sple-
tni strani cs.feri.um.si. Število 
mest je omejeno. (pip)

Poletna šola računalništva
FERI

Lani je bila šola dobro obiskana Foto: Feri


