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Izvleček:
Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica med letoma 1887 in 1945
Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica obeležuje začetek svojega delovanja z letnico 1887.
Kontinuiteta delovanja te nepolitične organizacije nam prikazuje potovanje nekega trga iz
konca 19. stoletja proti sedanjosti. Društvo danes velja za enega izmed zanesljivejših stebrov
mesta Cerknice. Po obsegu in klasifikaciji ga prištevamo med pomembnejše faktorje na
področju izvajanja nalog zaščite in reševanja na Notranjskem. Vedno aktualen je trud društva
za pridobivanje nove opreme, iskanje novih prostorov in pridobivanje novih članov. Gasilska
društva širom Slovenije že od samih začetkov te organizacije velikokrat presegajo okvire svojih
prioritetnih nalog in so s svojimi domovi velikokrat tudi središče družabnega in kulturnega
življenja neke skupnosti. Ni naključje, da je prostovoljno gasilsko društvo iz Cerknice svoje
čase, tako kot mnogo drugih v tistem obdobju, nudilo humus za razvoj kulturne dejavnosti v
kraju. Danes sicer samostojna godba je prve note ubrala ravno kot godbeni odsek
prostovoljnega gasilskega društva.
Delovanje in težave društva so bile in so še vedno odraz duha časa. Tako je moč med
proučevanjem virov in literature ujeti utrinke iz političnega življenja v nekem časovnem
kontekstu. Neizprosen boj društva za boljši položaj in s tem kvalitetnejšo pomoč pri nesrečah
včasih upočasnjuje finančno stanje države, spet drugič politična nevolja. Danes samoumevno
delovanje društva je bilo dvakrat v svoji zgodovini od nastanka do danes na robu obstoja,
obakrat kot posledica večjih elementov na globalni sceni. Če je v času prve svetovne vojne moč
govoriti o životarjenju društva, pa je v času okupacije med drugo svetovno vojno prišlo do
uradne prekinitve delovanja vseh gasilskih čet v Ljubljanski pokrajini. Vendar želje po pomoči
bližnjemu ne morejo ustaviti niti apokaliptični dogodki te vrste. Čas kroji usodo in uničuje
cesarstva, kraljevine, postavlja in ruši diktature, vendar humanitarnost med ljudmi ostaja v svoji
brezčasnosti.

Ključne besede: Gasilci, Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica, Cerknica
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Abstract:
Volunteer Fire Brigade Cerknica between Years 1887 and 1945
Volunteer fire brigade Cerknica began with their activities back in the year 1887. Continuity of
work that non political organisation shows us travel of one Slovenian town through time, from
late 19. century till today. Today's brigade is known as one of the more reliable pillars of the
city Cerknica. Scope and classification makes this fire brigade one of the most important factors
in area of protection and rescue tasks in the Inner Carniola region. Always actual are efforts of
fire brigades to provide themselves with new equipment, new objects and last but not least new
members. Fire departments all across Slovenia are from the very beginnings of organisation
crossing the edges of their priorities and are with their fire stations lots of times centers of
community's social life and cultre sphere. It is not coincidence that fire brigade of Cerknica was
providing, back in the time, hummus for cultural development of the town. Today independed
Orchestra of Cerknica played its first notes as orchestra section of fire brigade.
Functioning of this firefighting organisation was always and is still today mirror of the zeitgeist.
Studying sources and literature gives you inner aspect of some time period. Inexorable battle
of this association for better position that would enable to provide higher quality of their
interventions is sometimes slowed down by economy crisis, another time by political despite.
The fire brigade was twice in its history from beginning till today on the edge of its existence.
Both times as result of bigger globe events. If we can speaking during the first world war about
poorly living brigade, we can not speak about it during second world war, when local Slovenian
fire brigades were prohibited by Italian government of the Province of Ljubljana. But once
again it was confirmed that not even apocalyptic events of this kind can not break down
humanity among people. Time is the lord of destiny and crush down to the ruins empires,
kingdoms, bring on and down dictators, but humanitarianism stays in its timelessness.

Key words: Firefighters, Volunteer fire brigade Cerknica, town Cerknica.
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1 UVOD
Pobeg ognjenih zubljev izpod nadzora je vselej predstavljal grožnjo obstanku civilizacije.
Ogenj, ki je dajal toplino in poganjal razvoj človeštva, se je v nekaj trenutkih spremenil v
mogočnega sovražnika in s svojimi plameni lahko ogrozil večgeneracijski trud. Nič
nenavadnega torej ni, da se človeški rod zoperstavlja divjanju rdečega petelina že od samih
začetkov civiliziranega bivanja. Prvi zapisi o tem segajo v drugo tisočletje pred našim štetjem,
ko so Egipčani napisali uredbo o gašenju ognja požara.1 Gasilska služba je postala tekom
tisočletij nepogrešljiv dejavnik družbe in se je bolj ali manj vedno prilagajala zahtevam svojega
časa. Razvoj v organizacijo, kakršno poznamo danes, ni samoumeven, ampak je produkt
zgodovinskih dogodkov in družbeno-političnih sprememb, ki so se zrcalile na vseh ravneh
družbe. Čeprav je razvoj dolgotrajen in odvisen od številnih dejavnikov, pa ostaja na prvem
mestu še vedno pomoč sočloveku v nesreči.
Tematika moje diplomske naloge nikakor ni naključje, saj sem z njo želel zapolniti nepopisano
vrzel začetkov mojega domačega gasilskega društva. Čeprav je bila pot društva v povojnih letih
druge Jugoslavije do sodobnosti že predelana v diplomski nalogi kolegice Nine Plos, se s
starejšim obdobjem do sedaj ni ukvarjal še nihče in naključje je privedlo do tega, da pišem svojo
diplomsko nalogo v letu 2017, ko društvo praznuje svojo 130-letnico obstoja. Če pred začetkom
pisanja nisem videl razlogov za takšno belo liso v lokalnem zgodovinopisju, mi je v mesecih
priprav na pisanje postalo povsem jasno, da pridobivanje podatkov o društvih iz konca 19.
stoletja ni mačji kašelj. Verjetno je največji razlog za takšno stanje prav dejstvo, da se je z
arhivskim gradivom delalo nesistematično in je bilo velikokrat izgubljeno ali uničeno. Čudi me
tudi dejstvo, da je organizacija, ki je paradni konj vseh slovenskih prostovoljnih institucij in
društvenega življenja pri nas nasploh, deležna pozornosti zgodovinarjev v tako omejenem
obsegu. Število raziskav na to temo se zdi posebej nizko, če vpletemo v kontekst močno vpetost
gasilstva v kulturni okvir Slovencev, ki se odraža še najbolj očitno s številom članov; namreč
le operativno telo šteje več kakor 55.000 članov, kar je približno sedemkrat več od trenutne
stalne in pogodbene sestave Slovenske vojske skupaj.2 Čeprav je bilo za potrebe biltenov in
ostalih publikacij ob različnih okroglih obletnicah društev napisanih veliko bolj ali manj
strokovnih prispevkov, pa se s fenomenom prostovoljnega gasilstva kot celote pri nas vrsto let
ni ukvarjal nihče. Ledino na temu področju je oral Branko Božič, ko je napisal delo Gasilstvo

1
2

Božič, Branko. Razvoj gasilstva na Slovenskem. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 1968.
Mohorko, Tatjana. »V Ormožu odprli prvi gasilski poligon« Gasilec, junij 2017, 6.
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na Slovenskem, ki je izšlo leta 1968 v Ljubljani. Branko Božič je izdal še nekaj podobnih knjig
in praktično samostojno pripeljal gasilsko zgodovinopisje do osamosvojitve Slovenije. Na
žalost pa niti zgoraj omenjena knjiga niti njene sestrske monografije, kljub veliki količini
bogatih podatkov, ne premorejo sodobnega navajanja virov in literature, tako da je iz njih težko
začeti raziskovanje posameznega vira. Zadnja leta so krmilo prevzeli mlajši avtorji, ki navadno
izdajajo izpod okrilja Gasilske zveze Slovenije. Zdi pa se, da je v okviru te tematike še veliko
manevrskega prostora za prihodnje generacije.
Za svoje delo sem moral deloma poseči po arhivskem gradivu, kar pa na trenutke ni bilo
enostavno, saj je, kakor sem že omenil, le-to razkropljeno med različne institucije in tudi fizične
osebe. Žal je posledica nerednega oddajanja gradiva arhivom tudi razlog za nepopolno
ohranjenost. Nekaj posameznih rokopisnih virov na nivoju korespondence ali poročil sicer
imamo arhiviranih v Arhivu Republike Slovenije, presenetljivo pa je dejstvo, da ni moč najti
nobenega dokumenta med fondi Zgodovinskega arhiva v Ljubljani. Nekaj arhivskega gradiva
hrani PGD Cerknica in je sicer pregledno urejeno, vendar je bilo neprimerno skladiščeno in
nemalo truda je bilo vloženega v ohranitev dela arhiva, ko je ta skupaj s celotno pritlično etažo
gasilskega doma 7. novembra 2014 potonil ob stoletnih vodah.3 Poleg arhivskih dokumentov
sem veliko uporabljal tudi tisk iz takratnega časa; še posebej uporabno je glasilo Gasilec, ki je
začelo izhajati leta 1897 in je kljub majhnemu številu strani bogat vir za pisanje začetkov
zgodovine gasilskih društev in gasilske zveze ter ostalega gasilskega dogajanja na Kranjskem.
Nemalo preglavic mi je povzročilo brskanje po ostalem časopisju. Na trenutke sem imel
občutek, kakor da je bila celotna Notranjska v izolaciji od takratnega tiska. Pa vendar so mi bile
sicer redke cvetke iz ostalega časopisja nekajkrat v veliko pomoč. Našel sem nekaj člankov, ki
se posredno ali neposredno dotikajo izbrane tematike. Na poti sem si pomagal tudi z ustnimi
viri, ki so mi bili dragoceno izhodišče, vendar sem se nanje opiral zelo kritično in opisane
dogodke vedno podkrepil tudi z ostalimi viri in literaturo. Posebno hvaležnost pa izkazujem
spletnemu portalu stareslike.cerknica.org in članom tega portala, saj so mi omogočili dostop in
kopiranje nekaterih zelo zanimivih fotografij. Ne moremo mimo dejstva, da s svojim trudom
ohranjajo pri življenju marsikatero epizodo iz lokalne zgodovine.
Diplomska naloga vsebinsko prinaša na plano različne teme iz zgodovine društva. Začetne
vrstice sem namenil pogojem, ki so dajali podlago za razcvet društvenega življenja pri nas.
Zgodovinsko gledano se mi zdi smiselno razdeliti temo na dve poglavji, in sicer na obdobje
Prostovoljne požarne brambe Cerknica in na obdobje Prostovoljnega gasilskega društva

3

Trček, Petra. »Voda tokrat poplavila tudi Cerkniške kraje« Slivniški pogledi, december 2014 – januar 2015, 7.
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Cerknica. Preskok med njima je zgolj simboličen, vendar precej sovpada s političnimi
spremembami na Slovenskem. V obeh poglavjih sem se poizkušal dotakniti vseh
pomembnejših pridobitev cerkniških gasilcev in pomembnejših dogodkov v času med
ustanovitvijo in pred koncem druge svetovne vojne, sem ter tja pa se med vrsticami znajde tudi
kakšna izmed anekdot, ki so se po naključju ali pa tudi ne ohranile do danes in so ogledalo
slovenskega podeželja v takratnem obdobju.
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2. TEMELJI ZA NASTANEK
2.1. Okoliščine nastanka gasilskih društev
Druga polovica 19. stoletja je prinesla tudi v naše kraje odmev silovitih globalnih in lokalnih
sprememb v času po francoski revoluciji. Silovit razvoj industrije in tehnologije je zavrtel svet
z do tedaj še nevideno hitrostjo. Napredek, ki je bil v nekaterih vidikih še posledica terezijanskih
reform, je pripomogel k širjenju zavesti o enotnosti slovenskega jezika in etnosa. Dvig stopnje
pismenosti je povzročil hiter prenos idej med ljudstvo in oblikovanje novih idej, zaradi katerih
se je spremenilo dojemanje tedanjega sveta in ureditve.4 Francoska avantura v slovenskem
prostoru med letoma 1809 in 1813 je slovenstvu vsaj navidezno dajala možnost razvoja, čeprav
le v okviru Ilirskih provinc. Duh, ki je ušel iz steklenice, je doživel svoj vrhunec s padcem
Metternichovega absolutizma, ki je prinesel s seboj več svoboščin, med drugim tudi na področje
tiskane besede, ki je bila prej vpeta na nakovalo cenzure. Rezultanta vseh dejavnikov in pobud
slovenskega naroda se je zrcalila v programu Zedinjene Slovenije. Obdobje tako imenovane
neuspešne konstituante, ki je sledilo, je dalo podlago ureditvi, ki je bila humus za društveno
življenje predvsem na podeželju, kjer je kmečko prebivalstvo najštevilčnejše. Kljub
nezmožnosti sprejetja ustave v državnem zboru je bila sprejeta zemljiška odveza.5 Po
razpustitvi državnega zbora marca 1849 je nastopilo obdobje oktroirane ustave. Za to obdobje
je značilno odpravljanje pridobitev marčne revolucije in pomeni korak nazaj v družbenem
življenju. Vendar pa je ravno to obdobje prineslo rojstvo moderne občine kot osnovne upravne
celice. Osnova zanje so bile katastrske občine. To stanje je bilo bolj provizorično, nove
spremembe na področju občinske uprave pa je prinesel nov občinski zakon 5. marca 1862, po
koncu Bachovega absolutizma. Občine so tedaj dobile dvojni delokrog.6 Razvoj občine pa je
zelo pomembnem pri kasnejšem ustanavljanju gasilskih društev. V septembru 1881 je namreč
Taaffejeva vlada izdala Postavo zadevajočo red o požarni policiji in o gasilskih stražah. Ta
postava ureja vprašanje požarne varnosti in jo prenaša na občino. Občina je poleg ostalih
dolžnosti dolžna postaviti požarno policijo na gosteje poseljenih območjih. V tretjem poglavju
z dvajsetim členom določa, da mora občina zagotavljati vodo za gašenje in v primeru
nezadostne količine vode odgovarjati s svojim premoženjem. Nadalje je določeno, da mora

Potočnik, Dragan. Zgodovinski atlas: potovanje skozi čas in prostor. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009,
str. 127.
5
»Sklep državniga zbora na Dunaji v kmetijskih rečeh«, Kmetijske in rokodelske novice, 6. september 1848, 1.
6
Serše, Saša. »Upravna ureditev na Kranjskem po 1848«. Arhivi, 22/1-2 (1999), 53.
4

9

imeti vsaka občina z več kot 50 hišami uporabno brizgalno in cevi, poleg tega pa tudi vedra in
ostali drobni inventar. Postavi je priložen tudi načrt pravil za Prostovoljne požarne brambe.7
Odnos občine do požarne varnosti je v svojem bistvu ostal enak do konca monarhije.

7

Božič, Branko. Razvoj gasilstva na Slovenskem. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 1968, str. 230–232.
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2.2. Začetki društvenega delovanja na Kranjskem
Oblikovanje društev ni bilo vedno samoumevno. Do njihovega nastanka je pripeljal cel niz
zaporednih dogodkov in ker beseda teče o njih, je prav razjasniti nekaj pojmov. Začeti je
verjetno najbolje s pojmom samim. Vsa društva so v svoji osnovi civilne pravne osebe, ki na
podlagi internih pravil združujejo več fizičnih ali pravnih oseb s podobnimi interesi za dosego
ponavadi dolgoročnega skupnega cilja.8 Po 8. členu aktualnega Zakona o društvih je mogoče
ustanoviti društvo, če so povežejo najmanj tri poslovno zmožne fizične ali pravne osebe.9
Društva oziroma po svojem delovanju društvom podobne organizacije sicer poznamo že iz
časov pred marčno revolucijo. Iz tega obdobja poznamo različne bratovščine, združbe in
združenja, ki so nastajala brez posebnih državnih zakonskih predpisov, zavezana so bila le
notranjim pravilom. Primer takšnega združenja so cehi, ki so uživali skorajda popolno
avtonomijo vse do 18. stoletja, ko si je vladar začel lastiti pravico odobritve njihovih pravil.
Tako so do prvih jasnejših zakonskih določil na tem področju na polovici 19. stoletja znani
primeri, ko vladar ni potrdil društvenih pravil. Prvi korak na poti proti modernim gasilskim
društvom je tako prineslo revolucionarno leto 1848.10 Z odpravo fevdalistične ureditve je bil
položen temeljni kamen sodobne družbe s posameznikom kot aktivnim členom družbe. Tok
sprememb, ki so sledile temu dogajanju, je prinesel tudi rojstvo društev, katerega predpogoj je
bila pravica do združevanja. Delovanje v društvih je po cesarskem patentu iz marca 1849
pravica vsakega avstrijskega državljana, če ne škoduje državi.11 26. novembra 1852 je bil izdan
pravni predpis, imenovan Društveni patent ali Patent o ustanavljanju in delovanju društev. S
tem patentom je ustanavljanje in delovanje društev popolnoma prešlo pod državo; vsa društva
so potrebovala dovoljenje oblasti, tudi tista, ki so obstajala že prej.12 Vendar je moralo preteči
še precej vode, da je stvar dozorela in so bili izdani vsi zakoni in dopolnila za definirano
delovanje. Za našo tematiko je posebej pomembno omeniti Splošni društveni zakon, ki je bil
izdan 15. novembra 1867. Ta zakon se nanaša na neprofitna društva, kmalu po njegovem
nastopu pa se je začelo številčnejše ustanavljanje različnih društev, v katerih sicer prednjačijo
čitalniška, vendar je številčnost teh organizacij kmalu narasla tudi na račun tistih z drugačnimi
cilji. Do prve gasilske institucije, urejene na ta način, ni bilo treba čakati predolgo, saj je bila

Veliki splošni leksikon, s.v. »Društvo«.
Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011.
10
Enciklopedija Slovenije, s.v. »Društvo«.
11
»Mi Franc Jožef Pervi, po milosti božji cesar Austrijanski, kralj Ogerski in Češki, kral Lombarški in Beneški,
Dalmatinski, Horvaški, Slavonski, Galicije, Lodomerije in Ilirije itd.« Slovenija, 16. marec 1849, 22.
12
Zajc Cizelj, Ivanka. »Pravna osnova za delovanje društev 1849–1941« Arhivi 27/1 (2004), 148.
8
9
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že 18. septembra 1869 v Metliki ustanovljena prva požarna bramba. V naslednjem letu je bilo
ustanovljeno tudi prvo gasilsko društvo v prestolnici Kranjske. Ljubljansko gasilsko društvo je
svoje naloge posredovanja ob požarih prevzelo od Južnega Sokola.13 Nadaljnjih 17 let je
preteklo, da se je gasilsko društvo prvič pojavilo tudi v deželi ob Cerkniškem jezeru.

13

Božič, Branko. Razvoj gasilstva na Slovenskem. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 1968, str. 50.
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3 POŽARNA BRAMBA CERKNICA (1887–1920)
Cerknica, kraj na kraškem polju med notranjskimi gozdovi, je imela leta 2015 po raziskavi
statističnega urada 3981 prebivalcev.14 Mesto je mlado, saj je pridobilo ta status šele nedavno,
22. decembra 2005.15 Vendar je bil kraj dolga stoletja trg z bogato zgodovino. Prva znana
omemba kraja datira v leto 1040, ko je Henrik III. podaril 50 kraljevih kmetij v Cerknici in
okolici oglejskemu patriarhu Poponu.16 Cerknica se je kot trg na Kranjskem tako razvijala dolga
stoletja in je bila vedno eno izmed središč dogajanja na Notranjskem. Ob ustanovitvi društva je
upravno spadala pod okrajno glavarstvo Logatec in bila sedež občine Cerknica.17 Cerkniški
gasilci so tedaj pred ognjem varovali slabih 250 hiš in nekaj več kot tisoč petsto duš, kot jih je
v tistem obdobju premogel cerkniški trg; v trgu sta delovali tudi šola in pošta s telefonom.18
Prostovolna požarna bramba v Cirknici je ugledala luč sveta, kakor nam pove register društev,
na nedeljo, 6. marca 1887.19 Evidence kažejo, da se cerkniški gasilci lahko prištevajo v samo
avantgardo prostovoljnega gasilstva na Slovenskem, kajti čeprav je od ustanovitve prvega
prostovoljnega gasilskega društva pri nas do ustanovitvenega zbora cerkniških brambovcev
minilo skoraj drugo desetletje, je ustanovitvena letnica 1887 še vedno precej častitljiva. Če
vzamemo v kontekst, da so mnoga društva od tedaj do danes prekinila s svojim delovanjem,
medtem ko sledimo kontinuiteti delovanja cerkniških gasilcev (z izjemo nekaj let druge
svetovne vojne, ko so bile razpuščene vse gasilske čete v Ljubljanski pokrajini) od samega
začetka do danes, pa še toliko bolj. Ob svoji ustanovitvi je bilo to 42. gasilsko društvo na
Kranjskem.20 V razmerju do prostovoljnih gasilskih društev v celotni Sloveniji pa glede na
datum ustanovitve zaseda 107. mesto od vsega skupaj 1346 društev širom naše domovine. Iz
časa ustanovitve poznamo v bližini le požarni brambi v Postojni in Logatcu.21 Cerkniški gasilci
so bili del Deželne zveze gasilskih društev na Kranjskem že od samega začetka, saj so njen
nastanek prehiteli za enajst let. Res pa je, da se je povezovanje na deželnem nivoju na
Kranjskem zgodilo precej pozno. Tovrstno združevanje so na Koroškem vzpostavili že leta

Statistični urad: štetje prebivalstva:
http://www.stat.si/krajevnaimena/default.asp?txtIme=CERKNICA&selNacin=celo&selTip=naselja&ID=384
(ogled 10. 4. 2016)
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Kebe, Janez. Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper: Ognjišče d. o. o., 2011, str. 207.
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Dolinar, France, Aleš Gabrič, Boris Golec, Miha Kosi, Tomaž Nabergoj, Mateja Rihtaršič. Slovenski
zgodovinski atlas. Ljubljana, Nova revija, 2011, str. 148.
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1869, medtem ko je Deželna zveza gasilskih društev na Kranjskem z ustanovitveno letnico
1888 šele na petem mestu.22
O sami ustanovitvi imamo na voljo nekaj podatkov iz različnih virov. Register društev podaja
zelo osnovne podatke o društvu. Najpomembnejši med njimi je gotovo datum ustanovitve,
6. 3. 1887. Poleg datuma ustanovitve je v navadi, da društva napišejo v kataster tudi svoje cilje.
Cilji in poslanstva so v eni povedi strjeni v register, zapisani v nemščini v kurzivni gotski pisavi.
Kalupno, skoraj do črke natančno, je za vsa podobno datirana gasilska društva v okrajnem
glavarstvu Logatec napisan cilj, katerega slovenski prevod gre nekako tako: »Cilj: Srčno in
skupaj delovati pri reševanju požara.« Pod namenom imamo navedena še dva člana društva, in
sicer Janeza Sterguljca – trgovca in Janeza Korčeja – posestnika.23 Slednji je bil dolgoletni
načelnik in kot starosta društva se je ob petdesetletnici društva leta 1937 spominjal skromnih
začetkov, ko je ob ustanovitvi zbral skupaj vsega osem članov. Glede na število članov ni težko
sklepati, da je bila prva naloga pridobivanje novih članov. Tako je njihovo število naraslo še v
istem tednu na 20 mož. Vsak izmed njih je do jeseni že dobil svojo obleko. V letu ustanovitve
je bil napravljen popis inventarja, ki orisuje imovino mladega društva. Kot kaže, so od občine
prevzeli v upravljanje dve brizgalni. Vrednost starejše je bila ocenjena na 200 goldinarjev,
novejša pa na 1200 goldinarjev, kar je bil takrat visok znesek. Razlikovali sta se tudi po tehnični
plati. Starejša je bila enocevna črpalka, medtem ko je bila novejša dvocevna.24 Zgodnja Danica
opisuje gašenje požara na Uncu 27. septembra 1886, torej manj kot pol leta pred ustanovitvijo
društva, pri katerem so sodelovali Cerkničani s svojo brizgalno.25 Znano je tudi, da je cerkniška
četa že v naslednjem letu ob 40-letnici vladavine Franca Jožefa korakala po trgu.26 Delovanje
društva pa tako kot danes ni bilo fokusirano le na domači kraj, pač pa so nudili svojo pomoč
ljudem v stiski tudi v bližnji in daljni okolici. Naloge gasilcev so že tedaj presegale le nudenje
pomoči ob požarih. Kot kaže, so gasilska društva kmalu pridobila zaupanje, s tem pa celo vrsto
dolžnosti. Opis hitre intervencijske službe, ki premore dovolj visok nivo organiziranja, da se
spopade s paleto različnih nalog v težkih okoliščinah, je od vseh društev še najbolj ustrezal
gasilcem. Raznolikost njihovih nalog ob koncu 19. stoletja povzema revija Gasilec, ki jih deli
na več področij; naštete so pomoč pri požarih, pomoč pri poplavah in potresih, plazovih in
porušitvah stavb, že tedaj pa so posredovali tudi v nesrečah v prometu, saj je na spisku dolžnosti

Božič, Branko. Razvoj gasilstva na Slovenskem. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 1968, str. 73.
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tudi posredovanje ob železniških nesrečah.27 Plemeniti namen gasilske službe je v trškem
okolju padel na plodna tla in tako se je s članstvom v društvu ponašalo iz dneva v dan več
krajanov. Tako so dobro desetletje po ustanovitvi, spomladi 1898, premogli 42 operativnih
članov, ki so bili razdeljeni v tri razrede glede na naloge, katere so opravljali na intervencijah.
Načelnik društva je bil tedaj Miroslav Meden. Društvo v tistem obdobju ni premoglo opreme,
s katero bi izstopalo iz povprečja na Kranjskem, vendar je bilo glede na inventar in število
članov najmočnejše društvo v sodnem okraju Cerknica. Ponašali so se z dvema paroma lestev
(dve plezalski s kljuko in dve strešni vtikalni), k svoji lastnini pa so med drugim prištevali tudi
dve črpalki, en voz in 140 metrov cevi.28 Obe brizgalni sta bili del inventarja že od same
ustanovitve društva in sta bili v uporabi že prej. Preglednica nam sicer ne poda vseh podatkov,
nekoliko več jih je premogla kronika, ki je seznamu naslednje leto pripisala še voz za cevi, voz
za prevažanje orodja in opreme in voz s sodom za prevoz vode, ki pa je bil nato kmalu prodan.29
Orodje je bilo shranjeno v prostoru v Urbancovem taboru (pod tem imenom domačini poznajo
južnejšega izmed ohranjenih protiturških taborov okoli župnijske cerkve), kjer je bilo gasilsko
orodje shranjeno že v času pred ustanovitvijo društva. Šlo je za prostore, v katerih je občina že
preko 100 let shranjevala gasilsko opremo.30 Prostor znotraj protiturškega tabora je popolnoma
prenehal služiti namenu gasilske službe šele leta 1962, ko so ob 75-letnici obstoja društva
svečano otvorili garažo.31
Društvo tudi na prelomu stoletja ni mirovalo. Med trajnejše pridobitve sodi ravno društveni
prapor. Na konici droga je zapisana letnica 1898. O naročilu izdelave pa se razpisuje tudi
kronika cerkniške požarne brambe. Izdelala ga je gospa Ana Hofbauer iz Ljubljane. Prapor je
za društvo predstavljal precejšnje finančno breme, saj so morali zbrati 160 goldinarjev.32 Za
lažje razumevanje in primerjavo je to vrednost, ki bi jo tesar tedaj služil nekaj manj kot 7
mesecev.33 Osrednji motiv tega društvenega simbola je podoba svetega Florijana, naslikana na
platnu. Pod njegovim plapolanjem so cerkniški gasilci korakali dolga desetletja, vse do leta
1957, ko so 7. julija na proslavi ob 70-letnici društva razvili novega.34 Zanimivo je, da se je
»Vaše presvitlo cesarsko in kraljevsko Apostolsko Veličanstvo! Presvitli Jubilar!«. Gasilec, 9. marec 1899,
str. 1.
28
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proti nakupovanju praporov kot nepotrebnemu razkošju leto prej opredelila zveza prostovoljnih
gasilcev na Kranjskem, saj je imela visoke stroške izdelave zastav za nepotrebne, nošenje
prapora kot posebna čast pa naj bi med člani razvnemalo le razprtije in častihlepnost.35 V letu
nakupa društvenega prapora imamo znano število članov društva, saj je bilo v tem letu narejeno
poročilo žandarmerijskih komand o članih društev. Po tem poročilu ima Požarna prostovoljna
bramba Cerknica 39 članov.36 Za leto 1898 imamo tudi ohranjeno poročilo načelnika Miroslava
Medena, da se v zadnjih letih ni poškodoval nihče izmed gasilcev. Na tem dopisu je zapisano
število delovnih udov 31, kar se razlikuje od žandarmerijskega poročila, ki je zabeleževalo vse
člane. Ta dokument pa je zanimiv tudi zato, ker ima od vseh najlepše ohranjen odtis pečata
Prostovoljne požarne brambe Cerknica.37 Novo stoletje je prineslo nove izzive in več kot očitno
se je okrepil tudi inventar. Iz leta 1902 je znana statistika števila operativnih članov pod
takratnim načelnikom Francem Werlijem, ki je znašala 34 izučenih članov.38 Društvo se je sicer
bolj poredkoma udeleževalo svečanosti zveze. Znano pa je, da so se 14. avgusta 1904 udeležili
občnega zbora prostovoljnih gasilskih društev Kranjske v Postojni.39 V prvem desetletju novega
stoletja je moč zaslediti tudi povečanje inventarja. V kroniki cerkniških gasilcev je bilo
navedeno, da je požarna bramba leta 1906 premogla poleg zgoraj navedene imovine iz leta 1890
naslednjo lastnino: skupna dolžina vseh cevi je merila 400 metrov, poleg tega je društvo
premoglo še 2 lestvi v vrednosti 20 goldinarjev, 52 peharjev za prenašanje vode, 58 delovnih
oblek, 28 oblek za parade in svečanosti, 18 gasilskih sekir, 5 piščalk, 2 vrvi, meč, 3 trobente,
ducat čelad za poveljniški kader in 48 za moštvo, rdeč in bel pas, 24 čepic, 12 plamenic na
petrolej in še nekaj ostalega drobnega inventarja.40

Slika 1: Prvi pečat društva,
vir: (SI AS 134, Okrajno glavarstvo Logatec, škatla 955, »Statistika o poškodbah zaradi ognja in toče«.)

»Zastava pri gasilnem društvu«, Gasilec, 21. junij 1897, 20.
SI AS 134, Okrajno glavarstvo Logatec, škatla 243, »Poročilo okrajnih žandemarijskih komand o članih
društev, če imajo avstrijsko državljanstvo in so polnoletni.«
37
SI AS 134, Okrajno glavarstvo Logatec, škatla 955, »Statistika o poškodbah zaradi ognja in toče«.
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Glej opombo 20.
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»Občni zbor prostovoljnih gasilnih društev Kranjske«. Gasilec, 1.september 1904, 1.
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Zadnja leta monarhije so bila zaznamovana z nenehnimi notranjimi trenji. Društveno življenje
je pomemben dejavnik pri proučevanju podeželja konec 19. stoletja, saj prikazuje nekakšen svet
političnega parketa v malem na Kranjskem in širše v tedanji dvojni monarhiji. Politične razprtije
med nemškim in slovenskim političnim taborom pa tudi med klerikalno in liberalno opcijo so
se odražale na vseh ravneh življenja. Gasilska organizacija je že od samega začetka prisegala
na svojo apolitičnost. Kakor sporoča že prva številka revije Gasilec: »Prepiri javnega življenja
nimajo tu prostora. Politika, verska in narodnostna vprašanja ne dobe tu mesta.«41 Vendar pa je
bilo v praksi vsekakor drugače. Prvi letniki revije Gasilec so izhajali dvojezično, kasneje pa se
je gasilstvo postopoma sloveniziralo. Mejnik predstavlja zapoved izdajanja povelj v
slovenščini, ki je od leta 1879 vztrajno izpodrivala rabo nemščine. Sicer se je nemščina kot
uradovalni jezik gasilcev na Slovenskem ponekod ohranila do leta 1945, zlasti na območjih,
kjer so Nemci večinsko prebivali.42 V Cerknici teh težav ni bilo, saj se je ob popisu leta 1884
za nemščino kot občevalni jezik izrekel en sam prebivalec.43 Seveda nacionalna homogenost ni
bila dovolj za slogo med tedanjim trškim življem. Razlog za popestritev življenja na podeželju
se je našel v političnem življenju. Konec sloge med politiki na Kranjskem se je zrcalil tudi v
vsakdanu slehernika. Neizkušenost prebivalstva v političnem življenju je dopustila, da so se ti
boji iz deželnega zbora preselili na vse nivoje tedanje družbe in se odražali tudi v društvenem
življenju. Cerkniška požarna bramba se je sicer dolgo upirala opredelitvi tako za eno kakor
drugo stran in je tudi sankcionirala člane, ki so bodisi bili pristaši Sokolov in napadali člane
orlovske organizacije bodisi obratno.44 Neprimerno obnašanje na nivoju orlovske in sokolske
organizacije je, kakor kaže, povzročilo velik odmev v celotnem kraju in razpravam na to temo
so namenjali čas ob več priložnostih. En izmed sklepov občnega zbora 20. junija 1909,
navezujoč se na to tematiko, se glasi: »Ker je politika zaradi občinskih volitev napravila eno
sovraštvo na mlado društvo Orla, da so eni ognjegasci napadali društvenike Orla s psovko
»Ščuk«, se od strani Načelstva, strogo prepoveduje vsem udom gasilnega društva, da kdor bode
napadal ali zmerjal društvo Orel, se bo takoj izključil iz gasilnega društva. In ta zapoved velja
za zmeraj. Sklenilo se je tudi, da kdor je pri društvu Orel, se ga ne sprejme v gasilno društvo,
ker se pri obeh društvih ne more udeleževati, kadar je kaka slavnost.« Slednji sklep so že
naslednje leto preklicali na občnem zboru 2. januarja, saj so bili podani predlogi, da v svojih
vrstah potemtakem ne bi smeli imeti niti članov sokolske organizacije in bi to pomenilo propad
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društva. Pogoj je bil, da člani na slovesnostih predstavljajo požarno brambo in ne katere izmed
ostalih organizacij. Kot kaže, pa razprtiji ni bilo videti konca in je bil zato že pol leta kasneje
sprejet ukrep, ki je predvideval plačilo globe 5 kron v korist društva za vsakega, ki bo žalil
člane orlovske ali sokolske organizacije. Poleg naložene globe pa je bilo predvideno takšno
osebo izobčiti iz društva in ji odvzeti gasilsko obleko.45 Vendar se je plamen nesloge širil
prehitro in so bili proti njemu gasilci brez moči. Tako se je v letu pred pričetkom prve svetovne
vojne pojavil razkol znotraj do tedaj enotne Slovenske deželne zveze prostovoljnih gasilskih
društev na Kranjskem. Povod za razhajanja so bile razprtije med političnima taboroma
liberalcev in klerikalcev, čeprav se je sprva zagovarjalo stališče apolitičnosti obeh gasilskih
zvez.46 Proti koncu leta 1913 se je ustanovila alternativna varianta, ki je sama sebe imenovala
Kranjska deželna gasilska zveza. Ta je delovala pod nadzorstvom deželnega odbora in je
privabljala društva s finančnimi ugodnostmi.47 Ta institucija je imela do začetka prve svetovne
vojne pod svojim okriljem že 85 društev, medtem ko jih je stari zvezi ostalo 95.48 Cerkniška
požarna bramba se je pridružila novi struji. Razloge za to bi lahko poleg duha časa na tedanjem
podeželju iskali tudi v neenakomerni razdelitvi sredstev med društva iz skladov. Tega leta je
bil načelnik cerkniških brambovcev Andrej Knap, Anton Lovko pa tajnik društva. Znano je, da
so imeli mesec dni pred pridružitvijo k novi zvezi, 1. februarja, občni zbor v načelnikovi hiši.49
Dogodke je prehitela prva svetovna vojna, ki je društveno življenje potisnila v ozadje. Po
pričevanju medvojnih številk Gasilca naj bi bilo pod orožjem 60–80 % vseh gasilcev. Številka
je verjetno pretirana v želji po potrjevanju patriotizma in lojalnosti cesarju.50 Lahko pa z
gotovostjo trdimo, da je vojna vihra dodobra zdesetkala društva, saj so bila primorana predati
znaten delež svojega medeninastega in bakrenega orodja, vendar so se tej sankciji bolj kot ne
upirala, saj ni bilo alternative za orodja iz teh kovin. Izdelani so bili sicer elementi iz
nadomestnih kovin, vendar se niso obnesli med testiranji.51 Da je vojna še kako povzročila
težave s kadrom, je moč razbrati iz poziva društvom, naj spustijo starostno mejo gasilcev iz 18
let na 16. V naslednjih vrsticah pa pozivajo k sprejemanju žensk v svoje čete. Napisan je celo
seznam, katera dela so primernejša zanje.52
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Po letih morije je napočil mir in z njim nova prelomnica v naši zgodovini. Bojna sekira med
gasilskima zvezama je bila zakopana in društva so se ponovno združila pod okriljem skupne
zveze. Gasilska četa je tedaj spadala pod okrilje logaške gasilske župe.53 Zaradi italijanske
zasedbe velikega dela logaške župe, ko je bilo na zasedenem območju kar 18 od 19 društev,
župa ni imela svojega občnega zbora v letu 1919.54 Leto poprej so bila gasilska društva prvič
združena v Jugoslovansko gasilsko zvezo Ljubljana. Znotraj te zveze so bila tudi ostala
slovenska društva izven Kranjske. Ta združitev se je zgodila 15. decembra 1918.55

Slika 2: Cerkniška požarna bramba, avtor neznan, letnik neznan.

»Razvrstitev gasilskih društev obeh zvez v župe«, Gasilec, 20.november 1918, str. 2.
»Društvene in župne vesti«, Gasilec, 22. april 1919, str. 9–10.
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4 GASILSKO DRUŠTVO CERKNICA (1920–1945)
V prvo jugoslovansko državo so prišli Slovenci kot razvitejši partner na več področjih, in tako
je bilo tudi na področju gasilske organizacije. Zanimiv je podatek, da je bil v času Kraljevine
Jugoslavije v Dravski banovini en gasilec na 37 prebivalcev (glede na matično knjigo PGD
Cerknica je imelo društvo malo nadpovprečen delež gasilca na prebivalca), sledila ji je Savska
z gasilcem na 83 prebivalcev, v Zetski banovini, kjer je bilo število najmanjše, pa je bil le en
gasilec na 4441 prebivalca. V povprečju je bil v Kraljevini Jugoslaviji en gasilec na 178
prebivalcev, medtem ko je v teh številkah absolutna prvakinja Hitlerjeva Nemčija z gasilcem
na 16 prebivalcev.56 V obdobju med vojnama je v matični knjigi na novo zavedenih 27 gasilcev,
od tega 9 v letih 1920 in 1921. Zanimiv je podatek, da med člani vsaj uradno ni bilo nobene
ženske, katerih število se je izjemno povečalo v obdobju takoj po drugi svetovni vojni.57
Prva leta po osvoboditvi ječe narodov so bila za cerkniške gasilce težavna. Veliko predvojnih
članov se ni nikoli vrnilo iz front in treba je bilo dati novega vetra v jadra gasilskega društva.
Leta 1920 je dobilo društvo nov zagon z novim načelnikom Janezom Otoničarjem. Matična
knjiga izpričuje, da je v četo požarne brambe v Cerknici pristopil leta 1909 in ostal član do
svoje smrti leta 1970.58 Težko bi ne opazili predanosti novega načelnika in njegove čete, saj so
si v dvajsetih letih 20. stoletja priborili cel kup novosti. Modernizacija društva se je začela od
samih temeljev navzgor. Simbolično lahko označimo za prelom s starim redom tudi
preimenovanje društva, ki je bilo med prvimi ukrepi novega vodstva. Dotedanjo požarno
brambo je namreč zamenjalo Gasilsko društvo Cerknica.59
Leta 1921 sta imela odbor in predsedstvo Jugoslovanske gasilske zveze sejo v Žalcu, kjer so
prišli do sklepa o prestrukturiranju gasilstva na nivoju zveze (župnem nivoju). Oblikovala se je
nova cerkniška župa, sestavljena iz gasilskih društev Cerknice, Blok, Žerovnice, Dolenje vasi
in Starega trga, v nekaj letih pa se ji je pridružilo še nekaj novoustanovljenih društev.60
Sestankovali so vsakič v drugem kraju znotraj zveze. Nova razporeditev in ostali ugodni
dejavniki so odpirali možnosti za širitev društvenega življenja. Gasilska društva so v preteklosti
delovala precej bolj iz svojih okvirov kot danes, predvsem na glasbenem področju. Čeprav sta
v Cerknici delovali tako orlovska kakor sokolska organizacija in je vsaj ena izmed njiju
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ponujala tudi igranje instrumentov, se je gasilsko društvo odločilo poseči tudi na kulturno raven
kraja. Leta 1924 se je ustanovila godbena sekcija znotraj društva.61 Godbeni sekciji sem posvetil
naslednje poglavje, tu pa se bom raje posvetil ostalim pridobitvam. V tem letu se je društvo tudi
preselilo v nove prostore na današnji Gerbičevi, kjer so gasilci domovali vse do leta 2006, ko
so pridobili prepotrebne nove prostore na Notranjski cesti.62 Prepotrebne so bile tudi investicije
v opremo, njihova brizgalna je bila namreč starejša od društva samega. Po desetletjih so torej
leta 1929 ujeli korak s časom in kupili motorno brizgalno češkega proizvajalca Smekal, ki je
bil s svojimi produkti med najbolje zastopanimi v državi in je imel svojo podružnico tudi v
Mariboru. Brizgalna je premogla motor na notranje izgorevanje in bila zasnovana za črpanje
vode s pomočjo sesalnega voda. Transportirala se je na dvokolesnem priklopniku, skupaj s
sesalnim vodom, navijakom in ročniki. Kolesa na šasiji te pridobitve so bila oblečena v trdo
gumo brez zračnice. Črpalke tega tipa so v obdobju pridobitve v Gasilcu opisovali kot
vsestranske, lahke za transport in upravljanje z njimi.63 Črpalko na motor z notranjim
izgorevanjem so na Kranjskem prvič uporabili gasilci iz Mojstrane že leta 1912.64 Vendar je
tudi v dvajsetih letih 20. stoletja na Slovenskem moč opaziti še parne in elektromotorne črpalke,
čeprav so se umikale iz uporabe. Ravno tako pa je bilo moč kupiti še povsem klasične črpalke
na ročni pogon.65 Ni znano, kdaj je bila črpalka zadnjič v pogonu, dejstvo pa je, da je delovala
še po drugi svetovni vojni, čeprav je iz inventarja razvidno, da je tedaj bila v uporabi že novejša
brizgalna, zaplenjena italijanskim vojaškim gasilcem (Bergomi, tip 1000 s 600 l pretoka), in je
glede na obstoječe listine jasno, da je bila stara črpalka večkrat v okvarjenem stanju.66
Renesanso cerkniškega gasilskega društva v dvajsetih letih je prekinilo desetletje vsesplošnega
nazadovanja družbenega življenja prve Jugoslavije, kar je odraz splošnega nezadovoljstva na
silo unitariziranega ljudstva.67 Smiselno je vsaj del krivde za ne pretirano prešerno stanje med
prebivalstvom pripisati tudi gospodarski krizi, ki je v svoje kremplje naposled dobila že prej
siromašno državo južnih Slovanov in z zlomom newyorške borze dosegla vrh deset mesecev
po nastopu diktature Aleksandra Karađorđevića.68 V obdobju kraljeve diktature so postali tudi
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gasilci tarča posebnih obravnav. Sprejet je bil nov gasilski zakon, ki je prišel v veljavo z objavo
v službenem listu Kraljevske banske uprave Dravske banovine 16. septembra 1933. Po tem
zakonu se gasilske organizacije, tudi prostovoljne, niso naslavljale več kakor društva, ampak
kakor čete. Gasilske čete so se združevale lokalno v gasilske župe, ki so bile razdeljene po
srezih, lahko pa so se čete več srezov skupaj združile v župo. Število žup se je zmanjšalo na 25,
povezane so bile v gasilske zajednice, le-te pa so bile odgovorne gasilski zvezi kraljevine
Jugoslavije.69 Gasilstvo je bilo podrejeno ministru za telesno vzgojo naroda.70 Zakon je
gasilskim organizacijam poleg požarne varnosti nalagal tudi naloge na področju kulturnega
udejstvovanja, prosvete in predvsem na področju širjenja jugoslovanske zavesti. Že takrat pa se
omenja njihova naloga ob morebitnih zračnih napadih.71 Z novo ureditvijo je cerkniška četa
pristala v gasilski župi sreza Logatec, kjer je ostala do ukinitve gasilskih čet leta 1942. V
vmesnem obdobju je moč zaslediti povečanje pripravljenosti gasilcev za primere zračnih
napadov. Decembrska številka Gasilca iz leta 1940 se že povsem zaveda potencialnega razvoja
dogodkov. Kakor je moč zaslediti tudi v prejšnjih številkah, je bilo glasilo naravnano za
ukrepanje v primeru vojne. Sicer Jugoslavijo še vedno opisuje kakor »otok miru sredi vojne
vihre«, vendar je v sestavku, polnem patriotizma, moč zaslediti tudi članek o rezervi goriva za
gasilce v primeru vojne, priložen pa je tudi vestnik protiletalske zaščite. Posebno zanimiva je
tudi uvedba praktičnega in teoretičnega pouka gasilstva v šole.72 Dober mesec pred napadom
na Jugoslavijo se je v Cerknici zbrala gasilska župa logaškega sreza. Na sestanku je bilo
prisotnih 25 gasilskih čet z 41 delegati. Sestanka se niso udeležile štiri čete. Cerkniški delegati
so sedeli v nadzornem odboru župe, Janez Otoničar pa je bil predsednik odbora. Beseda je v
tretji točki sestanka nanesla na dejstvo, da se zaradi negotovosti vojnih dogodkov ni izvrševalo
vse, kakor bi se moralo, saj je veliko odbornikov na vojaških vežbah. Razpravljalo se je tudi o
finančnih zadevah, tekoči problematiki in svečanostih. Postavitve spomenika kralju Aleksandru
6. septembra se je udeležilo 6 društev. Dokument razkriva tudi kadrovsko sestavo župe na
predvečer vojne. V marcu 1941 je župa logaškega sreza premogla 1650 članov. Od tega števila
je bilo 90 žensk. V primerjavi z letom poprej je število članov naraslo za 106 pripadnikov.73
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Beda versajske Evrope je povzročila kaotične razmere, ki so postale humus vzpona fašistične
in nacionalsocialistične ideologije. Nepotešljivim apetitom sil osi se slabotna Kraljevina
Jugoslavija ni bila zmožna zoperstaviti. Področje današnje Slovenije so si navkljub šibkemu
odporu razdelile štiri okupacijske sile. Cerknica je bila tako skupaj s svojimi krajani in gasilsko
četo stisnjena v Mussolinijev primež. Med novonastalimi nemškimi gaui in rapalsko mejo se je
oblikovala posebna tvorba, imenovana Ljubljanska pokrajina. Zmotno je mišljenje, da so
društva prenehala delovati čez noč. Italijanski okupator je svoje lovke ovijal počasi. Kakor je
razvidno iz Službenega lista za Ljubljansko pokrajino, se je gasilska služba najprej preuredila
z uredbo visokega komisarja Emilia Graziolija. Uredba je vzpostavila gasilski zbor, ki je imel
na čelu poveljnika, imenovanega s strani glavnega ravnateljstva gasilske službe v Rimu.
Gasilskemu zboru je bila dodeljena vsa oprema in prostori društev, ki so bili skupaj s krovno
zvezo ukinjeni s šestim členom uredbe. Zastor je padel na cerkniške gasilce 31. oktobra 1942 z
objavo naredbe o ukinitvi gasilskih čet v Službenem listu.74 Vzpostavljena je bila italijanska
gasilska služba, ki ni pokazala nikakršne želje pomagati Cerknici, ko so jo goltali plameni. So
pa s seboj pripeljali nekaj opreme, ki je pripomogla k lažji prenovi društva po vojni; med drugim
centrifugalno črpalko Bergomi, tip 1000, z 22 konjskimi močmi močnim Fiatovim motorjem.75
Pred italijansko kapitulacijo je okrajni civilni komisariat dne 23. 7. 1943 vsem občinam v okraju
poslal okrožnico, v kateri je poizvedoval o stanju gasilske opreme bivših čet v občini. Spraševal
je tudi, ali so kje oddelki še aktivni in ali obstaja možnost obnovitve v primeru zagotovitve
sredstev; posebej se omenja gorivo za pogon črpalk. Odgovori so bili negativni in okrajni
oblasti ni uspelo oživiti društva v Cerknici.76 Po kapitulaciji Italije so področje okupirali Nemci.
Nova oblast je imela še manj posluha za tegobe ljudstva in iz govora ob 75-letnici društva je
razvidno, da za seboj ob svojem umiku ni pustila prav veliko uporabne opreme. Pisec govora
je zapisal, da za nemškimi vojaki ni ostala niti ena uporabna cev.77 Med vojno jo je skupil tudi
društveni prapor, ki naj bi bil iz protesta vržen v ogenj. Danes na praporu o tem ni nobene sledi,
saj naj bi bil po vojni restavriran.78 Ta dogodek je moč podkrepiti s fotografskim gradivom, saj
je iz njega lepo razvidno začasno popravilo. Žal Gasilsko društvo Cerknica ni plačalo davka
svetovne morije le z izgubo inventarja. Srditi Mars ni prizanesel nikomur, in tako je bilo tudi s
člani društva. Kako je bilo zdesetkano število članov, prikazuje popis žrtev, napravljen po vojni.
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V vojni vihri je umrlo 9 gasilcev, izmed 20 zaprtih v italijanskih in nemških taboriščih so umrli
še nadaljnji štirje.79 Za preporod izpod ruševin in pepela je bilo potrebno več kakor leto in pol
po kapitulaciji tretjega rajha. Prva seja na novo organiziranega gasilskega društva je potekala
13. januarja 1946 v gostilni Mele.80 Izvolili so nov odbor in sklenili organizirati nabiralno
akcijo, ki je prinesla društvu 6.700 din. Na tem sestanku se je Toni Mele ponudil za brezplačno
organizacijo šoferskega tečaja, na katerega se je prijavilo 39 članov, od tega 13 žensk. Glede
na prizadevanja, razvidna iz zapisnika sestankov, po reanimaciji društva je razvidno, da so prva
leta prinesla s seboj veliko izzivov in je preteklo kar nekaj vode, preden se je stanje stabiliziralo.

Slika 3: Fotografija ob 50-letnici društva leta 1937, avtor: neznan; fotografijo hrani Rihard Braniselj.
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5 GODBENI ODSEK PGD CERKNICA (1920–1947)
Dogajanje znotraj gasilskega društva je v dvajsetih letih 20. stoletja dosegalo povsem nov nivo
delovanja. Po letih životarjenja je stvar v roke vzela prenovljena ekipa z novim načelnikom
Janezom Otoničarjem na čelu. V duhu novih pridobitev se je znotraj društva organiziral godbeni
odsek, ki je bil izrednega pomena za kulturno podobo kraja in širše. Tako se je leta 1924 na
gasilskem vretenu začela oblikovati godba.81 Leta 1924 je Gasilsko društvo Cerknica, ob znatni
finančni pomoči rojakov iz inozemstva, naročilo v Trstu pri podjetju Giuseppe Bardelli svoje
prve instrumente, ki so bili dostavljeni v Cerknico 8. decembra 1924. V tem letu je začel prvi
godbeni učitelj Alojz Wilitzer tudi s predavanjem teorije bodočim godbenikom.82 Po novem
letu, natančneje 12. marca 1925, je godbeni odsek sprejel svoj pravilnik, ki mu je zagotavljal
precejšnjo avtonomijo v oziru na matično društvo. Pravilnik je napisan na štirih straneh in
obravnava 20 splošnih določil delovanja odseka. Med drugim je napisan tudi pogoj, da morajo
biti vsi godbeniki tudi redni člani gasilskega društva. Godba je imela lasten odbor, sestavljen iz
kapelnika, tajnika, blagajnika, gospodarja in treh odbornikov. Glavni odbor krovnega društva
je opravljal le nadzorno funkcijo, v ostalih zadevah pa je bil odsek povsem avtonomen. Prvi
nastop je društvo zabeležilo na velikonočni ponedeljek leta 1926, ko se je predstavilo krajanom
z nastopom pod lipo pred cerkvijo v starem jedru kraja.83 Godbeni odsek je imel tudi svoj pečat,
in sicer oval z glavnim motivom lire v sredini in napisom godbeni odsek prostovolj. gas. društva
Cerknica. Do tridesetih let je ta glasbena ustanova dosegala že zavidljive rezultate. Posebej
velja omeniti drugo mesto v konkurenci dvajsetih godb na tekmovanju gasilskih godb Dravske
banovine. Vrhunec v svojem delovanju v predvojnem obdobju je dosegla leta 1936, ko so
nastopali po prireditvah od Loškega Potoka do Ljubljane.84 Godba je nadaljevala svojo
dejavnost neprekinjeno vse do italijanske okupacije, ko je 13. julija 1941 prav na kraju, kjer se
je proslavila s svojim prvim javnim nastopom, zaigrala svoje zadnje note, namenjene širši
publiki v vojnem obdobju. Na ta dan je namreč Cerknico obiskal visoki komisar Emilio
Grazioli. Godba nato do konca italijanske okupacije ni več igrala. 85 S prihodom Nemcev pa je
ob požigu Cerknice 19. septembra 1943 izgubila večino svojega inventarja, katerega je po vaji
spravila v prostore starega zdravstvenega doma (danes domuje tu občinska knjižnica Jožeta
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Udoviča, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica).86 Po vojni se je godbeni odsek ponovno postavil
na noge. Na sestanku dne 18. avgusta 1947 je bilo sklenjeno, da se obnovi godbeni odsek
Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica. Do obnove je prišlo z dovoljenjem okrajnega
referenta za gasilstvo na pobudo kapelnika Janeza Drenika.87 Za potrebe godbene opreme se je
gasilsko društvo zadolžilo na različnih naslovih, največ pri gasilcih iz Dolenje vasi (15.000
din), in naročilo nova glasbila pri Ferku iz Zagreba.88 Petnajst rabljenih instrumentov je prispelo
v Cerknico septembra 1947.89

Slika 4: Godbeni odsek Prostovoljnega gasilskega društva Cerknica leta 1926; avtor: neznan; fotografijo hrani Matjaž
Žnidaršič.
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6 ZAKLJUČEK
Ljudje se že od prazgodovinskih časov združujejo v skupnosti. Številčnost in organiziranost
omogočata lažje preživetje in uspešnejše premagovanje skupnih izzivov. Evolucijsko gledano,
ni nikakršno naključje, da se v nekem trenutku pričnejo pojavljati skupine, namenjene reševanju
pripadnikov skupnosti in imovine ob elementarnih nesrečah. Večje in bolj razvite so te
skupnosti, večja je potreba po oddelkih, usposobljenih in opremljenih za ta namen. Cerknica je
bila skozi stoletja vedno na seznamu središč Notranjske; tudi danes ostaja med njimi. Skupna
rezultanta lege kraja, števila prebivalcev in pomembnosti kraja za celotno dolino se odraža tudi
v društvenem življenju. Posebno mesto med različnimi organizacijami najde prostovoljno
gasilsko društvo, ki danes še bolj kot kadarkoli upravičuje svoj obstoj in uspešno premaguje
vse najrazličnejše intervencije 21. stoletja. Dolgoletna tradicija, ki uvršča društvo med
najstarejše še delujoče institucije v občini in širše, je odraz večgeneracijskega truda po
zagotovitvi medčloveške pomoči v primeru nesreče. Zanesljivost in usposobljenost, s katero se
ponaša cerkniška gasilska četa, je produkt 130-letnega nenehnega boja v pridobivanju
gasilskega znanja posameznikov in sistematičnega posodabljanja inventarja društva. Nagel
razvoj tehnike in sredstev ne dopušča spanja na lovorikah.
V diplomski nalogi sem želel zaobjeti ravno skromne začetke in postopen razvoj cerkniških
gasilcev. Konec 19. stoletja so svetlobni viri povečini še vedno delovali na principu plamena,
ravno tako je bil ogenj vir toplote in sredstvo za termično obdelovanje hrane. Na drugi strani so
bila nadstropja hiš lesena in še posebej na podeželju služila spravilu košnje. Če temu dodamo
še strnjena naselja, so ustvarjeni pogoji za katastrofalne posledice pobeglih plamenov. Ravno
zaradi tega se je pojavila nuja po oblikovanju gasilskih društev, takoj ko so bili za to izpolnjeni
pogoji.
Za lažje razumevanje dogodkov sem najprej osvetlil podlago, v katero je bilo moč zasaditi idejo
organiziranega gasilstva na društvenem nivoju. Zelo pomembno pri proučevanju skoraj vseh
tematik v zgodovinopisju je razumevanje tedanje politične atmosfere. Nemogoče si je
predstavljati Kranjsko iz konca 19. stoletja brez vseh razprtij, katere je s seboj prinesel mladi
parlamentarizem. Nesoglasja med prebivalci na političnem nivoju se odražajo na socialnem in,
zanimivo, tudi v društvenem življenju, celo na podeželju. Bojevanje med sokolsko in orlovsko
organizacijo se je zaključilo šele leta 1929 z ukinitvijo Orla. Društvo je nato bolj ali manj brez
notranjih razprtij in sankcioniranja članov dočakalo prekinitev svojega delovanja pod
italijansko okupacijo.
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Proučevanje zgodovine nekega društva nam potiho odkriva širšo sliko preteklosti. Na žalost je
to sliko težko videti v celoti, zlasti zaradi porazgubitve arhivskega gradiva. Žal mi je iskanje
društvene kronike vzelo veliko časa in energije, pa vendar ji nisem danes niti korak bližje, kakor
sem bil na začetku iskanja. Glede na citiranja iz kronike v nekaterih drugih, sicer starejših delih
sem prepričan v njen obstoj in upam, da bom nekoč dopolnil svoje delo z njeno vsebino. S
podobnimi besedami bi lahko opisal tudi uporabo župnijske kronike, ki bi lahko vsebovala
nekaj pomembnih zapisov glede društva in požarov v kraju. Na srečo je pri slednji znana
lokacija, vendar naj bi bila neurejena in zato javnosti nedostopna. Na obe težavi gledam sicer s
precejšnjo mero optimizma, saj menim, da obstaja velika verjetnost, da bom imel nekoč obe v
rokah in bom z njuno pomočjo razširil svoje delo, v veliko pomoč pa bosta tudi pri ostalih
lokalnih zgodovinskih tematikah.
Ob okrogli obletnici je Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica pridobilo pregled začetnih let
svojega delovanja. Na krilih bogate tradicije je skupnost raznolikih, vendar podobno mislečih
srčnih ljudi prispela v tretje tisočletje. Zavedanje in razumevanje preteklosti je edino zagotovilo
za obstanek in prihodnost. Mogoče s svojo ujetostjo v trenutku pozabljamo, da so težave stalni
sopotnik človeštva in da so se z njimi srečevali tudi nekoč. Kakor pravi latinski izrek: Amat
victoria curam.
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