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0

Napisau Janko j’ pís�m táka,
ka j’ bo p�rkima gláwa usáka.
Bo líp spamin na stáre cajte,
za ldi wad Šemca ‘n som da Bajte.

1

Sredina máje j’ za Planince,
kár ni zanimalu Bohince,
bi cajt je zla welike srejče,
se sa kamplil ‘na stríha rdejče.

2

Tá j’ tista wad gasilščga doma,
prou zdej ga zla wapíwal  boma.
Ka dom gasilcau bi j’ pad stríha,
tesárjem blu j’ šele da smíha.

3

Walípšal dom sa s smríčjem s Skrajnka,
bandíera bena tud ni majnka.
Kot se spadúob za otworitu,
sa pask�rbíl za pagastitu.

4

Gasilci druj sa bli pawáblen,
še welk plakát ni bi pazáblen.
Tud Stiskar jemu kajt je díla,
ka j’ dílau múoka, č�rna ‘n bíla.

5

Za sebe uzíeu ni bene míerce,
zastúojn nabrusu usem je ščíerce.
Userúot sa pekle se pajtice,
garále use sa, Kátre ‘n Mice.

6

De ušli gasilci na b’ s Planine,
sa pask�rbíle gaspadine.
Pastaj?l pa kár štíer sa mláje,
kar mimgredíe, kot ‘míl bi wáje.

7

Za gúost sa šli Žerouce žugat,
de b’ s plíesam mač se blu wagugat.
Pagadba čest je u ríedu zglíeda,
nedejle pa p�rnesla j’ zmíeda.

Za somn mpa práznk gasilcau u Planin
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8

Paslál sa wíst jem s tá usebina:
»Na nuca danc was to Planina.
To som hadit čest neč ni tríba,
se lahk was zmúoč tud wada z žlíba.«

9

Druj gúodci sa p�rlíz�l s Tmina,
de lahk plesá je usa Planina.
Na šup, tam sred wasi, prou štmánu
sukálu use se j’ čest  ubránu.

10

Wojáška muzka, tále s Tmina,
se j’ sliša won da Kašperina.
Na kanc ž nem ni blu benga díla,
se sa papucal šupa cíla.

11

Da jutra usi sa bli da’ u Tminu,
le Stríharjeu je níkam zginu,
ka j’ díla  zjutre won se zárje,
pa j’ tríba  blu naštít jem dnárje

12

Gasilci u w�rsta je pastáju
to neh ta wiši, u míscu máju.
Sa mog�l gowor usi paslušat,
F�rjánu swétmu se p�rdušat.

13

Ka múož gasilcam use j’ pawídau,
waben ni prášau neč sasídau,
p�r prič nardil sa skupne wáje,
de j’ use makrú blu, tud wagráje.

14

Ka wáje use sa ble kamplene,
še  škúode blu ni prou wabene,
pahtíl gasilci  sa na málca,
pa sprút paglíedal še u štálca.

15

Dabiu je usák, kar teu je wina,
de mu pašila ni se slina.
Marskíer pa se ga j’ tud nalízu,
de ni za stit blu sámga k jízu.

16

Tejst Kúr�nšč Jánez b�rž se j’ zwálu,
na grič Jeríebau gar ga j’ gnálu.
Rad Frenčka Skoka bi prehitu,
pa trejšla ukop sta p�r karitu.

17

Ún z Dala ubrál sa druga praksa,
u Cíerknam sa wabjeskal Maksa,
papil sa níki ga litrúonau,
znebil c�rklajnskih se kaštrúonau.
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18

Wa pounači se raus unáme,
C�rklan C�rklana u píest uzáme.
Kodelja b�rž se umís je utoknu,
se hujš je blu kot not u žoknu.

19

Sprewodnik Bláž se tud je mlátu,
za uha j’ grábu use uhátu,
Tamáž se Brígarjeu ni zgánu,
de hrust bi kíer še najn na plánu.

20

Zdej Márko tud u borba pláne,
doužán wan benmu na wástane.
Še Robinzon umís  pasíeže,
ustráš se usák mažáka  tíeže.

21

Ta wejč gasilci, kunštne gláwe,
u Bajt�n  štál zbudil sa kráwe,
tajnkál sa se čedal na Rajda,
wastá ni cíla bena brajda.

22

Planina teh se je znebila,
a ráportu  se ni zognila.
U pandelk je dal wab litru wina,
zagowor jemu starešina.

23

Pawídau je, kaku C�rkláni
u Planin sa bli pad maligáni,
pa de sa se tud  má wašlátal,
ka ad�n sa preuzíet�n rátal.

24

Naš Č�r�nc narbel prou je práju,
Kawáčeu Milan ni ga ustáju.
Ka je M�rkuš usem wina taču,
je Márku Bláž čez gláwa skaču.

25

Umíerl sa se le nazádne,
se te stwari sa čest  nawádne:
če gláwa kamandíera wina,
wab pámet pride usáka žwina.

26

Useglih gasilc use rad padíla,
če užge dabrina wag�n, stríla.
Za lípa stárast tega doma
gasilcam rajš čestital boma.

Pa predlúg Č�rnčejga Jankota napisau
dúhtar Marko Razpet,
u ta weličmu s�rpánu líta Gaspúdajga
dwátaužnt úosn.
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Nagovor župana Občine Cerkno

Spoštovani člani in članice Prostovoljnega gasilskega društva
Planina – Čeplez,
v posebno čast si štejem, da lahko v vašo jubilejno publikacijo prispevam
nekaj vzpodbudnih besed o vašem predanem delu.

Pred petdesetimi leti so se prebivalci Planine in Čepleza  zavedeli, kako
pomembna je v času nesreč sloga. Gasilstvo ima v naših krajih že od nekdaj
pomemben narodno obrambni značaj.
Skozi društvo so prešle številne mlade generacije, ki so z nesebično pomočjo
ljudem v stiski razvile duha humanizma. Prav te generacije ste v pretečenem
50 – letnem obdobju, ki je za vami, vplivale na potek dogodkov ob ognju in
drugih naravnih nesrečah, predvsem na ublažitev posledic, ki prizadenejo
imovino naših občanov.

V vseh teh letih pa ste vzorno poskrbeli tako za dom kot opremo, še posebej
pa pozdravljam napredek ob vzgoji mladih gasilcev, kjer se še posebej
odražajo uspehi v občini, pa tudi izven na večjih tekmovanjih.

Ob tem pa bi se še posebej rad zahvalil za vaš prispevek tako k urejanju
samega središča vasi Planina kot tudi za del družabnega življenja, ki ga vodite
med občani.

Vesel sem, da vam ob vaših idejah in izvedenih delih lahko stojimo ob strani.

Čestitam vam ob jubileju in vam želim že veliko nadaljnjih uspehov.

Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno
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Uvodni nagovor

Spoštovane gasilke in gasilci ter cenjeni bralci zbornika!

Pred petdesetimi leti, in sicer 29. maja, je bilo uradno registrirano
Prostovoljno gasilsko društvo Planina – Čeplez. Pred tem pa je bila leta 1956
ustanovljena desetina, ki je bila takrat še pod okriljem PGD Cerkno. Člani le-
te bodo predstavljeni na naslednjih straneh zbornika.
Kot že rečeno, letos mineva petdeset let, odkar je bilo zasajeno seme gasilstva
v teh dveh vaseh. Obdobje petdesetih let na prvi pogled res ni tako zelo dolga
doba sploh za organizacijo, kot je gasilsko društvo. Pa vendar, če pomislimo,
da takšne vrste društev temeljijo na prostovoljstvu, dobri volji ljudi, ki
delujejo v njem, ter tudi tistih, ki niso člani, a vseeno zelo pripomorejo k
delovanju in razvoju, dobi ta obletnica drugačno dimenzijo. Še posebno v
tem času, ko se zdi, da je pomagati sočloveku v stiski prej izjema kot pravilo.
Pravega pomena praznovanja tega jubileja se pa še bolj zavemo, ko beremo
kroniko časa društva. Šele opis opravljenega dela in drugih aktivnosti – še
posebej mlajšim generacijam – kaže, da je bilo načelo pomagati pomoči
potrebnemu in skupno delovanje v taki obliki, kot je gasilstvo, v preteklosti
še močnejše kot dandanes, ko so pogoji kljub vsemu precej boljši in je zato
organizacija lažja.
PGD Planina-Čeplez je od svojih prvih let, ko je bilo še v povojih z zelo
skromno opremo, do danes zraslo v zrelega moža, v moža, ki ima dovolj
izkušenj, znanja in poguma ter je opremljen z dostojno opremo, da se postavi
ob bok drugim prostovoljnim gasilskim društvom v boju proti rdečemu
petelinu, čeprav si vsi skupaj želimo, da bi se ta čim manjkrat šopiril nad
nami.
Tako naj bo ta skromni zbir poteka razvoja in življenja PGD Planina-Čeplez
v spomin in čast našim ustanoviteljem društva. Obenem pa naj bo to gradivo
vsem nam in naslednjim generacijam, ki še prihajajo vzpodbuda za ohranjanje
ter nadaljnji razvoj plemenitega udejstvovanja v tako humani dejavnosti, kot
je gasilstvo.
Za konec pa bi zapisal le še to. Gasilsko društvo smo si sposodili od naših
pradedov, da ga v dobri kondiciji predamo našim sinovom in hčeram!

Matjaž Valentinčič
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Kronika društva

Začetki gasilstva v Planini in Čeplezu segajo več kot pol stoletja nazaj, v leto
1956, ko je bila ustanovljena gasilska desetina pod okriljem Gasilskega
društva Cerkno.

Izsek zapiska ob ustanovitvi društva

Nekoč…..
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Okrog dvajset ustanovnih članov je takoj po ustanovitvi pričelo z nabiralno
akcijo lesa za nakup ročne črpalke na konjsko vprego, ki so jo kupili od
Gasilskega društva Kobarid.

Ustanovna desetina leta 1956

Ročna črpalka na konjsko vprego, ki so  jo kupili od gasilskega društva Kobarid
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Potrdilo o prodaji zemljišča

Začetki gradnje doma leta 1957

Spomladi leta 1957 je
vaščan Peter Jereb po
domače »Mežnarjev
Peter« podaril parcelo
za gasilski dom in
gradnja se je lahko
pričela.

A že prvo nedeljo, ko so nalagali gramoz na Reki, se je zgodila delovna nesreča.
Smrtno se je ponesrečil šofer tovornjaka »Cigunšk Gabriel«. Tudi nadaljnja
gradnja ni potekala brez zapletov, a dom so z močno voljo, trudom in
požrtvovalnostjo dogradili.
Donacije, ki jih je bilo kar precej, so bile v primerjavi s prostovoljnimi
urami, katerih je bilo več kot tisoč, le omembe vredne. Elektriko je do doma
brezplačno napeljalo podjetje Elektro Tolmin.
Ko je bil dom zgrajen, so sprejeli tudi sklep, da se ustanovi gasilsko društvo.
In tako je 17. aprila 1960 potekal ustanovni občni zbor.
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Potrdilo o registraciji gasilskega društva Planina - Čeplez

Dom tik pred zaključkom gradnje leta 1958
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DELO DRUŠTVA V LETIH 1960 – 1970

V prvem letu obstoja je gasilskemu društvu uspelo izvesti celoten zastavljen
program. Prvi cilj je bil nakup motorne brizgalne – 300 l »Savice«. Ves potreben
denar so zbrali z akcijo sekanja lesa v Planini, Čeplezu, Podlanišču in
Podplečah. Skupaj z vaščani so opravili več kot 1200 ur prostovoljnega dela.
V prvih letih obstoja društva je bilo potrebno še veliko postoriti okrog samega
gasilskega doma in nabaviti prvo opremo. Tako je bilo kupljenih šest oblek,
cevi, nekaj spojk in pasov. Na pomoč je priskočila tudi Okrajna gasilska
zveza Gorica, ki je prispevala 100.000 din za novo brizgalno brizgo.
Da pa bi bila enota v primeru intervencije usklajena, so bile potrebne tudi
vaje, ki pa jih sprva nihče ni jemal preveč resno.
Od SZDL (Socialistična zveza delovnega ljudstva) je društvo prevzelo vaško
knjižnico.
Društvo se je po ustanovitvi soočalo predvsem z velikimi finančnimi težavami,
vendar je z močno voljo in požrtvovalnostjo kljub vsemu vidno napredovalo.
Leta 1965 so preuredili črpalko iz prenosne v prevozno na enoosni prikolici
s pnevmatikami. Kupili so tudi gasilski aparat S-2 za gašenje lahko vnetljivih
snovi.

Desetina na prvi gasilski veselici po letu 1960
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Intervencija:
V Čeplezu je bil leta 1967 požar, ki so ga člani gasili zelo požrtvovalno,
čeprav niso imeli zadosti primerne opreme. Na pomoč so priskočili tudi
ostali vaščani. Vendar jim kljub trudu hiše ni uspelo rešiti. Neuspešen boj s
požarom je bil pokazatelj, da bo potrebno v gasilsko društvo sprejeti več
novih članov in članic.

DELO DRUŠTVA V LETIH 1970 – 1980

V društvu so pričeli s pregledom dimnikov po vaseh. Nekaj lastnikov hiš s to
akcijo ni bilo najbolj zadovoljnih, še posebej tistih, ki so bili opozorjeni na
pomanjkljivosti, ki bi lahko privedle do požara.
Izvedli so tudi prvi tečaj za izprašane gasilce ter štiri resnejše vaje – eno
mokro in tri suhe, a intenziteta vaj ni bila vsako leto ista.
Pokazala se je potreba po čimprejšnji povezavi gasilstva in civilne zaščite.
V letu 1972 in 1973 se je v društvu znatno povečal inventar. Saj so kupili
prvo kljukasto lestev, ročnik, cevi za Čeplez, lopate ter metle za gašenje
travnatih požarov.
Na gasilskem domu so prostovoljno opravili manjša popravila v obsegu 150
ur. Z organizacijo javnega plesa so v društvu zaslužili denar, ki so ga  namenili
za nakup dodatne gasilske opreme, ki so jo za učinkovito delovanje krvavo
potrebovali.
Društvo je še vedno čakalo na dokončanje popravila gasilskega doma in
povečanje protipožarne preventive – vendar ni več izvajalo pregledov
dimnikov.
Gasilski dom je dobil tudi najpomembnejši del - sireno na strehi doma.
Na občnem zboru leta 1976 so sprejeli sklep, da bo društvo pričelo z akcijo
zbiranja sredstev za nakup gasilskega vozila. Odločitev je bila težka, kar
pove podatek, da je bilo 31. 12. 1975 v blagajni društva vsega skupaj 4.142,30
din. Najprej so poslali vabila vsem hišnim številkam v Planini in Čeplezu za
donacije v denarju in lesu. Domačije v Podlanišču, Podplečah in Cerkljanskem
vrhu pa so osebno obiskali. Akcija je uspela. Leta 1977 so kupili prvo terensko
vozilo ARO 240 – romunske izdelave.
Obilna pomoč vaščanov v denarju in lesu ter donacije Občinske gasilske
zveze Idrija, Ete Cerkno ter KZ Cerkno so tako obrodile sadove.
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Organiziran je bil ples. Izkupiček je bil namenjen nakupu prikolice.
Ustanovljena je bila prva pionirska desetina.
Leta 1979 so kupili črpalko Rosenbaur in prikolico.

Sodelovanje:
V Cerknem so člani sodelovali tudi ob otvoritvi nove osnovne šole l. 1973 s
postavitvijo dveh mlajev na poti iz Kladja v Cerkno.
Društvo se včlani v Gasilski muzej v Metliki.

Intervencije:
V tem obdobju so bili gasilci GD Planina-Čeplez priče dvema požaroma. V
avgustu so gasili požar na gospodarskem poslopju v Cerkljanskem vrhu,
novembra pa je zagorelo grmovje nad Planino.
Zopet se je ob večjih intervencijah izkazalo, da ima društvo premalo opreme
za gašenje gozdnih požarov.
Na Reki so gasilci sodelovali pri dežurstvu v večjem gozdnem požaru, saj so
si z zaslužkom od plesa dokupili opremo, ki je omogočala sodelovanje pri
takšnem obsegu požara.

Prvi gasilski avto
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Leta 1976 je bilo kar 5 požarov:
a) v Podlanišču na kmetiji Valentina Bogataja – zaradi pomanjkanja vode

sta pogorela kozolec in hlev;
b) na cesti Planina – Kladje se je vžgal motor avtobusa. Škoda je bila

minimalna;
c) udar strele na kmetiji Angelce Podobnik v Podlanišču;
d) zagorel je travnik na Lajšah;
e) zagorela je stara hiša pri Ivanu Vojska v Cerkljanskem vrhu – pri

Zakrogarju.
Zaradi pomanjkanja vode in opreme so gasilci pomagali po svojih najboljših
močeh.
V jesenskem času so se gasilci udeleževali tudi delovnih akcij v Posočju
zaradi katastrofalnih posledic potresa.

DELO DRUŠTVA V LETIH 1980 – 1990

Kupili so prikolico, ki so jo usposobili za vožnjo.
Prvič vsaka hiša dobi gasilski aparat.
Imeli so več vaj. Organizirali so tudi ples.
Na Kladju so pričeli z ustanavljanjem gasilske desetine.
V letu 1985 so člani aktivno pristopili k gradnji telefonskega omrežja, ki je
potekalo v naših vaseh.
Začeli so se pogovori, da bi v letih 1986 – 1990 poskušali zgraditi
večnamenski objekt. Društvo dobi prvi dihalni aparat, ki pa ne deluje. Leta
1987 z gradnjo večnamenskega objekta še niso morali pričeti, ker zadeve
glede odkupa zemljišča niso bile urejene. Na Kladju se desetina trudi, da bi
dobila prostore (stara vojašnica).
V aprilu 1988 so v Planini ustanovili gradbeni odbor za asfaltacijo in tako je
celotna vas dobila asfaltno cesto. Veliko aktivnosti je bilo v letu 1989
posvečenih pridobivanju zemljišča za gradnjo večnamenskega objekta.
Pričeli so se tudi pogovori o nabavi novega vozila, ker je bilo staro dotrajano
ter o novem vodovodnem omrežju v Planini in skupaj z njim tudi hidrantnem
omrežju.
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Sodelovanje in tekmovanja:
Okrog 40 članov je sodelovalo na skupni vaji na Slovenijalesu v Cerknem in
na Travniku v Masorah.
Pionirska desetina se je udeležila tekmovanja.
Dve ekipi sta se leta 1984 udeležili občinskega tekmovanja. Ekipa mlajših
pionirjev je zasedla 1. mesto.
Na občinskem tekmovanju leta 1986 so pionirji A in mladinci zasedli 1.
mesto. Slednji pa so na regionalnem dosegli tudi odlično 3. mesto.
Leta 1988 so se udeležili tekmovanja v Godoviču, pionirke pa so leto kasneje
v Tolminu zasedle 4. mesto. Sodelovali so tudi na paradi na Bukovem.

Intervencije:
Bila sta dva požara, sodelovalo je okrog 40 članov.
V letu 1984 so sodelovali pri gašenju požara na Poreznu ter opravili tudi
nekatera druga operativna dela.
Leta1986 so pomagali pri akciji iskanja pogrešane ženske v Cerknem ter
intervenirali v Čeplezu, ko je zagorelo iz plinske jeklenke.

Člani GD Planina-Čeplez na 70-ti obletnici GD Cerkno
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Leta 1988 je v Podplečah pogorel kozolec. Hlev in hišo so gasilci obvarovali.
Na skupni vaji na Slovenijalesu v Cerknem jim je zatajila motorna črpalka.

DELO DRUŠTVA V LETIH   1990 – 2000

Delovanje:
Zaradi novo nastalih gospodarskih razmer takoj po osamosvojitvi Slovenske
Republike je bilo sklenjeno, da se v Planini ne bo gradilo večnamenskega
objekta v bližini mlekarne, čeprav bi ga zelo potrebovali in so se v ta namen
že začeli pobirati prostovoljni prispevki. Zbrani denar iz samoprispevka so
v Planini preusmerili v gradnjo vodovoda, s katerim so pričeli leta 1993, v
Čeplezu pa v asfaltacijo, 10 % samoprispevka pa je bilo namenjeno gasilstvu.
V letu 1992 je bil kupljen tudi ruski terenski avto UAZ-jeep.
Leta 1994 je bil obnovljen podest v stolpu za sušenje cevi.
Na pomoč je priskočila tudi Gasilska zveza in društvu kupila cevi in ročnike
za nove hidrantne omare. Nov vodovod je omogočil, da je bila s hidranti
pokrita skoraj celotna vas.

Pionirji, mladinci in člani na proslavi 70-te obletnice GD Cerkno
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Leta 1997 je bila podpisana pogodba o ustanovitvi zveze društev – gasilska
zveza Cerkno. Spremeni se tudi ime društva v Prostovoljno gasilsko društvo
Planina – Čeplez, s kratico PGD Planina – Čeplez
Leta 1998 je bil sprejet statut, na podlagi katerega 11. aprila izstopimo iz UO
gasilske zveze Idrija in 7. junija pristopimo v novo ustanovljeno Občinsko
gasilsko zvezo Cerkno.
Leta 1999 so na domu zamenjali dotrajane žlebove in cevi za odtok vode. Z
denarjem od prodaje  gasilskih koledarjev so kupili opremo in omarice za
Planino.

Intervencije:
V novembru leta 1991 se je razbesnela vodna ujma, ki je grozila, da bo zamašila
kanal pod glavno cesto »pri Ta Rejejmu« v Planini. Sprožil se je zemeljski
plaz, ki je odnesel osebni avto, v katerem je bila deklica, vendar jo je iz njega
rešil gasilec Vinko Hadalin.
Leta 1993 je bil na Reki velik gozdni požar, ki ga je pomagalo gasiti tudi naše
društvo.
V novembru se ob velikem deževju
pretrga hidrantna cev pri »Ta
Rejejmu«.
Po velikonočnem potresu v Posočju
so na pomoč pri čiščenju ruševin na
pomoč priskočili tudi gasilci našega
društva.

Sodelovanje in tekmovanja:
Leta 1994 v Godoviču pionirji na
tekmovanju zasedejo 1. mesto.
Leta 1997 je bila izvedena gasilska
vaja v Planini, kjer sta sodelovali
operativna in mladinska gasilska
desetina. Na vaji so preizkusili vse
motorne brizgalne.

Notranji napad (vaja)
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Ob otvoritvi prenovljene cerkve Sv. Janeza v Planini, gasilci poskrbijo za
redarsko službo in urejanje prometa.
Leta 1998 v Dolenji Trebuši mladinke na tekmovanju zasedejo 1. mesto.
V letu 1999 poteka akcija čiščenja grmovja na cesti Podpleče – Novaki.

DELO DRUŠTVA V LETIH 2000-2010

Zadnje desetletje je bilo za gasilsko društvo obdobje marljivosti, saj se je
pričelo z intenzivnim obnavljanjem doma in njegove okolice. Tako je bila po
dolgih desetletjih popravljena, razširjena in asfaltirana pot do gasilskega doma.
Dotrajana vhodna vrata so zamenjali s sodobnimi dvižnimi vrati ter nad
njimi obnovili napis. Obnovili so tudi stolp ter ga na novo prekrili.
Društvo je od Občinske gasilske zveze dobilo dve prenosni postaji in dva
pozivnika.
Dopolnila se je tudi manjkajoča oprema v hidrantnih omaricah.
Vse pogostejši so postajali tudi tečaji in dodatna izobraževanja za gasilce,

Obnovljen gasilski dom

katerih so se člani prostovoljnega
gasilskega društva udeleževali v
precejšnjem številu. Še zlasti to velja
za mlade člane, tako da je v letu 2005
naredilo tečaj za izprašanega gasilca
kar 10 članov.
Popravil se je tudi star rezervoar vode
v Planini ter zajetje pri novem
rezervoarju, ki oskrbuje s pitno vodo
celotno Planino.
Leto 2007 je prineslo dokončanje
obnove gasilskega doma. Društvo pa
je nakupilo številno novo opremo,
nov avto, prikolico in motorno
črpalko »Ziegler«.
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Prvič je stekla tudi akcija
pobiranja starega železa,
ki pa se je končala dokaj
klavrno, saj so Romi
ukradli kar 300
kilogramov težak plug.
Po dolgih letih je bila
konec avgusta 2008 zopet
gasilska veselica z
gasilsko parado vozil in
gasilcev. Potekala je tudi
proslava ob prevzemu
prvega prapora ter krst
novega vozila, prikolice
ter črpalke.

Ešalon

Prevzem prvega prapora leta 2008
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Črpalka Ziegler

Prapor (prednja stran) Prapor (zadnja stran)

Vozilo s prikolico
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Obnovljena 104 let stara gasilska črpalka

V letu 2009 sta člana Janko in Erik Serjun s pomočjo še nekaterih članov
društva obnovila ročno gasilsko črpalko na konjsko vprego, letnik 1906, ki
je bila kupljena od Gasilskega društva Kobarid.

Občinsko tekmovanje v Šebreljah leta 2004
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Regijsko tekmovanje v Vipavi 2010

Tekmovanja in sodelovanje:
Pionirji so se leta 2000 udeležili gasilskega tekmovanja in se dobro odrezali.
Najmlajši so se udeležili tekmovanja v Otaležu in prav tako zadovoljivo
nastopili.
Leta 2006 so se tekmovanja v Cerknem udeležili s tremi ekipami, člani B pa
so zasedli odlično 1. mesto.

Intervencije:
V Cerkljanskem vrhu je bil leta 2003 požar, saj je strela treščila v hlev.
Gasilci so pomagali pri reševanju živine iz hleva ter omejili požar. Kasneje
pa so člani pomagali tudi pri sami obnovi hleva.
Konec oktobra leta 2004 je ogromna količina dežja privedla do povodnji,
tako da je skoraj spodkopalo temelje hiš pri Danilu Obidu in Antonu Jerebu.
Gasilci so organizirali dežurstvo in pričeli s kopanjem odvodnih kanalov.
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 Intervencijska vaja

...danes
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Ustanovni člani  l. 1960

Ustanovni člani so bili:

Upravni odbor:
Tušar Franc – predsednik
Kristan Janko – tajnik
Selak Andrej – blagajnik
Lahajnar Franc – poveljnik
Brejc Anton – gospodar
Selak Jože – orodjar
Hadalin Janko – bolničar

Nadzorni odbor:
Razpet Anton – predsednik
Peternelj Franc – član
Obid Stanislav – član

Člani:
Jereb Jakob
Bevk Peter
Podobnik Karel
Štravs Milan
Primožič Anton
Tušar Filip

Podporni člani:
Hadalin Ivan
Jereb Peter
Razpet Lovrenc
Jereb Franc
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Dosedanji predsedniki in poveljniki

Predsedniki:

Leta1969  Peternelj Franc
Leta 1976 Jereb Anton
Leta 1978 Jereb Venceslav
Lata 1980 Škvarča Dane
Leta 1988 Svetičič Darko
Leta 1992 Beguš Robi
Leta 1997 Selak Franko
Leta 2003 Tušar Berto
Leta 2008 Valentinčič Matjaž

Poveljniki:

Leta 1966  Štravs Milan
Leta 1974  Mravlje Anton
Leta 1978  Bevk Janko
Leta 1980 Mravlje Anton
Leta 1984 Bevk Peter
Leta 1988 Kenda Drago
Leta 1992 Kristan Dušan
Leta 1997 Kristan Dušan
Leta 2003 Peternelj Marko
Leta 2008  Serjun Erik
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Zaključek

V zborniku smo vam predstavili gasilstvo od ustanovitve do danes, ki je dalo
velik pečat k razvoju naših vasi. Samo društvo je bilo ves čas odprto za
vsakogar, ni bilo togo in ne okostenelo. Sledilo je razvoju, se spreminjalo,
prilagajalo se je potrebam okolja in časa. To je v današnjem svetu, ko se vse
tako hitro spreminja, izjemno pomembno. Biti pripravljen na spremembe.
Biti pripravljen na življenje. In biti pripravljen pomagati. Slediti usmeritvam
pravil gasilske službe iz leta 1928 še naprej ostaja naš cilj: …”braniti in ščititi
življenje in imetje svojega območja pred požarom, poplavami, potresom in
pred drugimi podobnimi nezgodami”…. 
Da se v tem trenutku lahko s ponosom pohvalimo, za kar smo dosegli v
petdesetih letih, in da smo lahko prebrali te vrstice, gre zahvala predvsem
predanim in požrtvovalnim članom in vaščanom okoliških vasi, ki so in še
vedno pridno delajo, se žrtvujejo in pomagajo eden drugemu v korist nas
vseh. Nikakor ne smemo pozabiti na podmladek, ki je bistvenega pomena za
nadaljnji razvoj in obstanek prostovoljnega gasilstva. Dokler niso bile
ustanovljene pionirske desetine, je bilo članov okrog 40 - včasih več, včasih
manj. Po ustanovitvi pionirskih desetin in kasneje mladinskih, pa se je
članstvo povečalo na 60 do 70 članov. Na današnji dan naše društvo skupaj
z mladinci in pionirji šteje 98 članov, kar je zadosten dokaz, da prostovoljno
gasilstvo v naših koncih še dolgo ne bo zamrlo. Prav zato naslednje jubileje
že nestrpno pričakujemo.



29

Št. Priimek Ime Vrsta člana
1 AMBROŽIČ BRANKO prostovoljni gasilec
2 BAŠELJ IVAN VID veteran
3 BEGUŠ DEJAN prostovoljni gasilec
4 BEGUŠ JOŽE veteran
5 BEGUŠ ROBERT prostovoljni gasilec - operativec
6 BEVK GAŠPER prostovoljni gasilec
7 BEVK IVAN prostovoljni gasilec
8 BEVK JANJA mladinec
9 BEVK MARJAN prostovoljni gasilec
10 BEVK MARKO prostovoljni gasilec - operativec
11 BEVK PETER prostovoljni gasilec - operativec
12 ERŽEN MILAN prostovoljni gasilec
13 ERŽEN STANISLAV prostovoljni gasilec
14 FLORJANČIČ UROŠ prostovoljni gasilec
15 HADALIN JANKO veteran
16 HADALIN VINKO veteran
17 JERAM BENJAMIN pripravnik
18 JEREB ANTON veteran
19 JEREB FRANCI prostovoljni gasilec
20 JEREB IVAN prostovoljni gasilec
21 JEREB MATJAŽ prostovoljni gasilec
22 JEREB VINKO veteran
23 KENDA DRAGO prostovoljni gasilec
24 KENDA MARTIN prostovoljni gasilec
25 KENDA NEJC prostovoljni gasilec
26 KENDA ŠPELA pripravnik
27 KRANJC BERTO veteran
28 KRANJC DARKO prostovoljni gasilec
29 KRANJC DAVID pripravnik
30 KRANJC PETER prostovoljni gasilec - operativec

Članstvo danes
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31 KRANJC TJAŠA mladinec
32 KRISTAN DUŠAN prostovoljni gasilec - operativec
33 KRISTAN GREGOR pripravnik
34 KRISTAN JANKO veteran
35 KRISTAN NASTJA pionir
36 LAHAJNAR FRANCI prostovoljni gasilec
37 LAHAJNAR LEON prostovoljni gasilec
38 LAHAJNAR NIKOLAJ prostovoljni gasilec - operativec
39 LAPANJA MLADEN prostovoljni gasilec
40 MAVRI ANDREJ prostovoljni gasilec
41 MAVRI KLEMEN prostovoljni gasilec - operativec
42 MRAVLJE ANTON prostovoljni gasilec
43 MRAVLJE CIRIL prostovoljni gasilec
44 MRAVLJE TILEN pionir
45 OBID DANIJEL veteran
46 OBID JURE prostovoljni gasilec
47 OBID STANISLAV veteran
48 PETERNELJ ANJA pionir
49 PETERNELJ BORIS prostovoljni gasilec
50 PETERNELJ FRANCI pripravnik
51 PETERNELJ GREGOR prostovoljni gasilec
52 PETERNELJ JOŽE pripravnik
53 PETERNELJ MARKO prostovoljni gasilec - operativec
54 PETERNELJ MATEJ prostovoljni gasilec
55 PETERNELJ METOD prostovoljni gasilec
56 PIRIH MARTIN prostovoljni gasilec
57 PIRIH ZORAN prostovoljni gasilec
58 PODOBNIK IVAN prostovoljni gasilec
59 PODOBNIK JANEZ prostovoljni gasilec
60 PODOBNIK KRIŠTOF prostovoljni gasilec
61 PODOBNIK MIHA prostovoljni gasilec
62 PODOBNIK SREČKO prostovoljni gasilec
63 REJC MARKO prostovoljni gasilec
64 REJC STANE veteran
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65 REKAJNE KLEMEN mladinec
66 SELAK DANILO prostovoljni gasilec - operativec
67 SELAK DEJAN pripravnik
68 SELAK FRANKO prostovoljni gasilec
69 SELAK GREGOR prostovoljni gasilec
70 SELAK MAJDA pripravnik
71 SELAK PRIMOŽ prostovoljni gasilec
72 SELAK STANKO prostovoljni gasilec
73 SERJUN ERIK prostovoljni gasilec - operativec
74 SERJUN GAŠPER prostovoljni gasilec
75 SERJUN JANKO prostovoljni gasilec
76 SIMONIČ JANKO prostovoljni gasilec
77 SVETIČIČ DARKO prostovoljni gasilec
78 SVETIK EDVARD prostovoljni gasilec
79 ŠKVARČA DANIJEL prostovoljni gasilec
80 ŠKVARČA SIMON prostovoljni gasilec
81 ŠTUCIN FRANC prostovoljni gasilec
82 ŠTUCIN JASMINA pripravnik
83 TUŠAR ALBERT prostovoljni gasilec - operativec
84 TUŠAR ALEŠ prostovoljni gasilec - operativec
85 TUŠAR DANILO prostovoljni gasilec
86 TUŠAR DEJAN prostovoljni gasilec
87 TUŠAR FRANCI prostovoljni gasilec - operativec
88 TUŠAR MAJA mladinec
89 TUŠAR MATEJ pionir
90 TUŠAR METOD prostovoljni gasilec
91 TUŠAR NIKA pripravnik
92 TUŠAR PETER pionir
93 TUŠAR PETER veteran
94 TUŠAR ZLATKO prostovoljni gasilec - operativec
95 VALENTINČIČ ANDREJ prostovoljni gasilec
96 VALENTINČIČ MATJAŽ prostovoljni gasilec - operativec
97 VALENTINČIČ STANE prostovoljni gasilec
98 ZATLER PRIMOŽ prostovoljni gasilec
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Osnovna oprema

Gasilsko vozilo PV-1

vrsta vozila: osebno specialno
znamka: Mitsubishi
tip: Pajero 2,5 DT
leto izdelave: 1999
moč motorja: 73 kW
prostornina: 2477 cm3

reg. tablica: GO F7-222



33

Priklopno vozilo HUMBAUR

vrsta vozila: priklopno specialno
nosilnost: max 1500 kg
leto izdelave: 2007
reg. tablica: GO F7-222

Oprema:
- visokotlačna črpalka LONCIN

13HP, 80 l/min (50 bar)
- navijak 50 m cevi
- ročnik kombiniran (voda/pena)
- motorna črpalka ZIEGLER 6/6
- motorna črpalka TOMOS 300

l/min (2,5 bar)
- električni agregat HONDA,

2 kW
- dihalni aparat DRAGER (3 kos)
- C – cevi (13 kos)
- B – cevi (9 kos)
- B – cevi sesalne (4 kos)

- Dvojak (1 kos)
- trojak (1 kos)
- turbo ročnik (1 kos)
- navadni ročnik (4 kos)
- električni podaljšek 50 m
- reflektor (2 kos)
- električna motorka (1 kos)
- prva pomoč (1 komplet)
- vrvi (4 kos)
- sekira (2 kos)
- hidrantni ključ (3 kos)
- spajalni ključ (2 kos)
- sesalni koš (1 kos)
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Zbornik PGD Planina – Čeplez 1960 -2010

Izdalo: Prostovoljno gasilsko društvo Planina – Čeplez
Slike: Arhiv PGD in vaščani
Viri podatkov: Zapisniki PGD Planina – Čeplez
Besedilo: Anton Jereb in Špela Kenda
Lektoriranje besedila: agencija LARS
Tisk: ABC Merkur d.o.o. Idrija
Naklada: 250
Avgust 2010
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Ne boj se za pomoč,
mi bdimo dan in noč!

(Oton Župančič)


