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Dragi gasilci, vaščani in spoštovani gostje! 
 
Danes praznuje Gasilsko društvo 50.letnico svojega obstoja. Da danes 
praznujemo ta pol stoletni dan, se moramo zahvaliti le še tovarišu Karlu 
Završniku in Kržmanc Johanu, ki sta bila prva organizatorja za ustanovitev 
tega društva. Pridobila sta člane iz katerih se je sestavil Upravni odbor in 
Nadzorni odbor, katerega prvi predsednik tov. Oblak Franc, tajnik pokojni 
Vrhovec Franc in blagajnik pokojni Petkovšek Martin. 
Ko je bil odbor sestavljen, je začel misliti, kako priti do gasilskega doma, 
črpalke in ostale opreme. Ko je šlo za zemljišče, kjer naj bi stal gasilski 
dom, je prišlo do nesporazuma, ker bi takratni Upravni odbor rad postavil 
gasilski dom na Stari Šrangi. Ker pa se pokojni Merlak Anton in člani iz 
Lesnega Brda niso strinjali s prvotno odločitvijo, sta tov.Merlak Anton in 
Žitko Anton odstopila nekaj sveta, na katerem danes stoji gasilski dom. 
Prosim, da počastimo spomin pokojnih gasilcev z eno minutnim molkom. 
Da je ta dom danes postavljen tukaj je največja zasluga pokojnega Antona 
Merlaka, kateri je spodbujal svoje člane in prebivalce, da se je dom v letu 
1927 že usposobil za svoje namene. Za denarna sredstva so se isto borili z 
raznimi veselicami, igrami itd., da so si s temi sredstvi in prostovoljnim 
delom dogradili ta dom. 
Ker je bil gasilski dom, so začeli misliti, kako priti do gasilske črpalke, 
katera je društvu nujno potrebna. Pri nabavi nove črpalke, katera je bila 
kupljena na velesejmu v Ljubljani so dobro stali tov. Vrhovec Franc, 
Petkovšek Štefan, Merlak Anton in še drugi. Tako je bila v letu 1928 že 
slovesno prevzeta za gasilske namene, kateri so bile botre Bajc Tona in 
Zalaznik Tona. Takoj po prevzemu brizgalne, jim je bil podarjen voz od 
Gasilskega društva Vrhnika, h kateremu so pripregli svojo črpalko. 
Ta črpalka, katero sem danes omenil še obstaja v društvu in tudi danes 
proslavlja svoj obstoj v današnji paradi. 
Kmalu za tem je takratni odbor začel misliti na hitrejši prevoz črpalke in 
samih gasilcev na morebitno požarišče. Tudi to sem jim je posrečilo. Že v 
letu 1930 so kupili rabljen avto, katerega se marsikateri od gasilcev in 
vaščanov spominja ob sodelovanju na raznih požarih in podobno. Avto je 



bil kupljen od pokojnega Žvaba iz Vrhnike. V istem času so bile kupljene 
tudi razne kulise in klopi od bivšega Sokola iz Vrhnike. 
Od nabave vsega tega kar sem omenil, to je od leta 1930 pa do druge 
svetovne vojne, so se v domu prirejale razne igre in prireditve. S 
pridobljenimi sredstvi so izboljševali gasilsko opremo. Med vojno je pa 
gasilski dom zasedla okupacijska vojska in ni bilo vstopa vanj. Po vojni je 
stvar zopet zaživela, začele so se razne igre, proslave in zabave, katerih 
sredstva so se vložila za prizidek javnega stranišča in sejne sobe. 
Kar sem sedaj omenil, je bila kronika bivših odborov, kateri so se veliko 
prizadevali za razvoj in pomoč delovnemu človeku. 
Tudi od leta 1962 naprej je bilo veliko narejenega. S pomočjo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva (SZDL) Drenov Grič - Lesno Brdo in Vrhnika se 
je obnovil oder z novim betonskim tlakom in lesenim podnom. Nato se je s 
pomočjo mladinske organizacije nabavila in uredila oder s soflitami in 
novim zastorom. Kupili smo 150 stolov, ki so zamenjali dotrajane 
sokolovske klopi iz Vrhnike. Obnovila so se tudi dotrajana okna in nekaj 
vrat. 
Ko smo vse to zasilo obnovili, smo začeli misliti, kako priti do nove 
motorke, katera bi zamenjala tisto, katero sem že v začetku omenil. Tudi 
ta težki problem smo rešili s pomočjo Gasilske zveze Vrhnika in s pomočjo 
vaščanov, kateri so videli, da je gasilska črpalka v vasi nujno potrebna. Po 
dobljeni črpalki smo začeli misliti na prevozno sredstvo, ki nam je bilo 
nujno potrebno. Tudi to se nam je kmalu posrečilo. Kupili smo 
karamboliran avto VW, katerega sta tov. Kucler Stanko in Petkovšek Franc 
obnovila s pomočjo še nakaterih drugih članov, da se je lahko avto 
usposobil za promet. Tukaj velja zahvala vsem, kateri ste pomagali in 
prispevali z denarnimi sredstvi.  
Poleg tega je bilo potrebno kupiti še cevi in razno drugo opremo, da smo 
zamenjali dotrajan inventar. 
Ko smo vse to uredili, smo zopet začeli misliti, kako odstraniti Lebarjevo 
stanovanje, katero nam je oviralo vsako prireditev in kazila izgled 
gasilskega doma. To barako oziroma stanovanje se je s pomočjo občine 
Vrhnika odstranilo in uredilo se je dvorišče ob domu. To dvorišče smo tudi 
ogradili z ograjo. 
Ker smo že v lanskem letu razmišljali o letošnji 50 letnici, smo začeli 
misliti, kako priti do denarnih sredstev za obnovo gasilskega doma. Obrnili 
smo se na skupščino občino Vrhnika, katera nam je priskočila pomoč z 
denarnimi sredstvi in sredstvi raznih virov. Tako smo v letošnjem letu 
obnovili vsa zunanja in notranja dela, kateri je za vzgled gasilcem in 
vaščanom. Za pomoč te obnove se še enkrat zahvaljujem občinski 
skupščini Vrhnika, katera je gasilcem in vsem političnim organizacijam 
veliko pomagala. Omenil bi še to, da si je društvo nabavilo večje število 
novih miz in klopi ter 15 novih gasilskih oblek. 
To bi bilo poročilo o delu gasilskega društva od ustanovitve pa do 
današnjega slavja. Če bi pa hotel govoriti o podrobnostih celotnega 
delovanja, bi pa lahko še govoril na dolgo in široko. 



Na koncu se še enkrat zahvaljujem vsem vaščanom, množičnim 
organizacijam, občinski Gasilski zvezi Vrhnika in občinski skupščini Vrhnika 
za vso pomoč 
 
 
 

NA POMOČ! 
 
 
 
 

Zapisal tajnik, Jože Ogorevc-st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


