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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava javne gasilske spomenike s kiparskimi elementi v Sloveniji.  

Razdeljena je na dva dela: likovno-teoretični in likovno-praktični. Prvi del opredeli, kaj 

spomenik sploh je in kaj vse spada v to skupino. Pojasni, kaj je kiparski spomenik, 

protispomenik, nagrobni spomenik, spomeniške aleje in kaj je potrebno za nastanek 

kakovostnega spomenika. Z metodo dokumentiranja sem popisala javne kiparske gasilske 

spomenike v Sloveniji. Nekateri primeri niso zajeti v literaturi, saj tovrstna tematika doslej še 

ni bila celovito obravnavana. Cilj diplomske naloge je bilo ugotoviti, če imamo v Sloveniji 

kakšen kakovosten gasilski spomenik s kiparskimi elementi. Pred tem pa je kratka zgodovina 

gasilstva, razvoj gasilstva na Slovenskem ter legenda o zavetniku gasilcev, sv. Florijanu.  Na 

koncu je podanih še nekaj tujih primerov kakovostnih gasilskih spomenikov. V drugem delu 

na podlagi spoznanj skozi likovno-teoretični del predstavim svoje avtorske osnutke gasilskih 

spomenikov iz gline.  
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ABSTRACT 

 

The thesis addresses public firefighting monuments with sculptural elements that can be 

found in Slovenia. It's divided into two parts: art-theoretical and practical.  

The art-theoretical part explains the concept of monuments and what the notion defines. It 

further clarifies the words sculptural monument, counter-monument, funeral monument, 

monumental alley and it explains, what it takes to create a quality monument. I documented 

public sculptural  firefighting monuments in Slovenia. The aim of the thesis was to find out, if 

there is a high-quality firefighers monument with sculptural elements included. I also included 

a short history and development of fire brigades in Slovenia and the legend of St. Florian, 

their patron. At the end I incorporated some foreign examples of high quality fire service 

monuments for comparisson.    

In the second part I intruduce my own work – monument drafts made in clay that were 

designed based on the knowledge I got through the art-theoretical part.  
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1 UVOD 

 

Danes je v najširšem pomenu besede spomenik lahko že vsak objekt, ki govori o nekem 

preteklem dogodku ali osebi, oziroma je nek pomemben preostanek preteklosti. Spomeniki so 

proizvedeni znotraj dominantnega okvira vrednot kot elementi, ki konstruirajo nacionalno 

zgodovino in podobno kot prepoznavne zgradbe prispevajo k nacionalni kulturni identiteti. 

(Čopič, Prelovšek in Žitko; 1991, Miles, 1997) 

Zakon o varstvu kulturne dediščine spomenike opredeljuje kot posamezne premične in 

nepremične predmete, stavbe, zbirke, naselja in njihove dele ter območja. Po lastnostih pa jih 

deli na: arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske oziroma umetnostne in 

arhitekturne, naselbinske, etnološke, tehnične, spomenike oblikovane narave in kulturno 

krajino. (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 1999) 
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2 GASILSKI SPOMENIKI 

 

2.1 Spomeniki 

 

Spomeniška terminologija je tako zelo široka, saj lahko zajema vsak vidni zaznamek 

preostanka preteklosti. Spomenik je tako imenovan zgodovinski dokument, ki nosi temeljno 

sporočilo in nauk o družbi, v kateri je nastal. (Čopič, idr., 1991; Žitko, 1996) 

Formulacija, ki jo je leta 1967 izoblikoval France Stele, je še vedno temelj klasifikacije, ki 

pravi, da z besedo spomenik opredeljujemo vsako pričevanje preteklih kultur, poleg tega pa 

govori tudi o naravnih in tehničnih spomenikih. Z besedno zvezo »likovni spomeniki« pa 

označujemo stvaritve likovnega snovanja, ki so nastale striktno z namenom obujanja in 

ohranjanja spomina na za družbo pomembne dogodke, države, organizacije, narode, duhovna 

gibanja ter pomembne posameznike. Hkrati pa je likovni spomenik tudi samostojno 

umetniško delo, ki poleg spomeniške funkcije ustvarja komunikacijo med javnostjo, 

naročnikom in samim avtorjem. (Stele, 1967) 

V likovni umetnosti pa v ožji pomen besede spomenik oziroma besedni zvezi likovni 

spomeniki spadajo arhitekturni, kiparski objekti, prostorsko oblikovanje ter oblikovanje 

predmetov, ki so postavljeni na javnem prostoru, da ohranjajo spomin na pomembne 

osebnosti ter dogodke. (Čopič, idr., 1991) 
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2.1.1 Kiparski spomeniki 

 

Umetnost v javnem prostoru je kompleksen in zelo širok pojav, katerega bi lahko delili v dve 

skupini: prva skupina zajema permanentne javne postavitve, kot so spomeniki, vodnjaki, 

pomensko nevtralni kipi, fontane, arhitekturno kiparstvo, simpozijsko kiparstvo itn.; druga 

skupina pa so novejše izrazne forme v javnem prostoru, ki imajo omejen čas trajanja. Mednje 

spadajo javne umetniške akcije, umetniški posegi v urbano okolje in krajino, land art, 

performansi, ulična umetnost, itn. Trajne javne kipe delimo na kiparske spomenike, ki imajo 

prisotno tako umetniško, kot spomeniško dimenzijo ter kipe kot izrazne in estetske prostorske 

elemente, brez spominskih konotacij. (Bratuša, 2014) 

Piramida, steber, stela, slavolok in slop so skozi zgodovino najbolj znani med arhitektonskimi 

spomeniki. Med kiparskimi pa so najbolj prepoznavni spomenik s celo postavno figuro, 

herma s portretno glavo ali poprsjem, konjeniški kip, spomenik z več figurami in reliefi, glava 

na konzoli ali relief, vzidan v steno stavbe. Kiparski spomeniki so v preteklosti imeli pogosto 

arhitektonske sestavine, katerih sestavljena celota je bila običajno tridelna kompozicija, 

sestavljena iz stopničaste baze spodaj, figuralnega kipa na vrhu in prisekanega obeliska ali 

širokega kvadra z razlagalnimi napisi in reliefi v sredini. Tak spomenik ima svoja 

kompozicijska in tehnična pravila, odvisen pa je od svoje vizualne zakonitosti in urbanega 

prostora, ki je lahko bil že določen ali pa so mu ga določili kasneje. (Čopič idr., 1991; Žitko, 

1996)  

Spomeniki so družbeno-zgodovinski dokument, saj poleg pripovedi o pomembnih dogodkih 

ali osebah, katerim je spomenik namenjen, ohranja spomin tudi na tedanjo družbo, o interesih 

in prizadevanjih ljudi, ki so spomenik postavili. Tako bi lahko rekli, da je javno kiparstvo 

pričevalec oziroma senca časa v katerem je nastal, hkrati pa ni le posredovalec sporočila, 

ampak je tudi spomenik vsem, ki so zaslužni za postavitev spomenika, predvsem pa samemu 

avtorju. Večinoma so to produkti avtorjeve osebne umetniške intuicije in sugestij naročnika 

(Slika 2). Kiparji se morajo soočati s pričakovanji naročnikov in reprezentativnosti idejnih 

usmeritev, ki se prilagajajo naročnikovim pričakovanjem, razumevanju in sodelovanju z 

avtorjem. Razmerje med obema je odvisno od časa nastanka, naročnika in avtorja ter 

vztrajnosti pri pogajanjih. Spomeniki so tudi likovna dela, v katerih bi lahko razbirali 

umetniški vzgib avtorjev ter njihove interese, a se ob večini le ta zaradi smernic naročnikov ni 

mogla tako močno izraziti (Slika 1). (Križnič, 2008; Žitko, 1996) 
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Slika 1: Ivan Zajec, Spomenik Francetu 

Prešernu, 1905, Ljubljana – Izidor Cankar je 

z veliko kritiko opisal spomenik, kot 

nekakovosten zaradi umetnikovega 

prilagajanja kriterijem natečaja. (Cankar, 

1995) 

Slika 2: Drago Tršar, Osnutek za spomenik revoluciji, 

Tršarjev osnutek je bil kljub anonimnosti prijavljenih 

na natečaj, brez dvoma prepoznaven in kot 

ekspresivno estetska celota izraža avtorjeve 

individualne poteze. (Mikuž, 1949) 

 

Spomeniki so narejeni za trajanje. Njihova usoda bi morala ohranjati spomin na pomembne 

osebe ali dogodke v zgodovini, vendar so odvisni od družbenih sprememb (Slika 3). Prihaja 

do raznih preobrazb zaradi preselitve kipov na druge lokacije, prestavitve v muzeje ali pa tudi 

odstranitve, saj s tem spreminjajo njegovo sporočilo in poziv družbi.  Pogosto so bile to 

urbanistične potrebe mesta, velikokrat pa so bili vzroki izključno politične narave. Vse je 

odvisno od razmer prostora, časa in okolja v katerem so umeščeni. Spomeniki so stvaritve 

določenega zgodovinskega in umetnostnega obdobja ter političnega konteksta, ki jim 

podeljuje ustrezno aktualnost. (Križnič, 2008; Žitko, 1996)  

 

Slika 3: Lojze Dolinar, Spomenik 

kralju Aleksandru Karađorđeviču, 

1940 - spomenik je sredi parka 

Zvezda stal deset mesecev, nato so 

ga italijanske okupacijske oblasti 

razžagale (M. K., 2015) 
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Čeprav je v primerjavi z arhitekturnimi objekti kiparski spomenik zelo majhna enota, je vsaka 

postavitev spomenika pomemben urbanistični del celote, katere uspešna rešitev je zelo redka 

in dragocena. Javno kiparstvo je postalo del javnega diskurza, neločljivi del mesta in hkrati 

tudi njegova temeljna prepoznavnost. (Čopič idr., 1991; Križnič, 2008) 

Spomeniki so med drugimi civilnimi institucijami prepričljivo orodje kulturne propagande in 

družbene kontrole, ki jo večina populacije sprejema in je manj nasilna kot na primer 

oborožene sile. Kot generalna kategorija kulturnih objektov so spomeniki prisotni v večini 

mest kot neke vrste znaki stabilnosti, ki prikrivajo notranja nasprotja družbe in največkrat 

preživijo vsakdanja nihanja zgodovine. (Miles, 1997) 

V 19. in 20. stol je imel spomenik v umetnosti in kiparstvu poseben pomen. Z razcvetom 

meščanstva je spomenik dobil vlogo reprezentativnega objekta, meščanstvo se je z javnimi 

likovnimi deli potrjevalo in uveljavljalo. Že pred letom 1900 se je po Evropi spomeniška 

dejavnost tako razširila, da so kritiki posmehljivo pisali o »spomeniški kugi« oziroma o 

»poplavi spomenikov«. Vse do konca 18. stol je bil spomenik privilegij, ki ga je takrat lahko 

dobil že vsak posameznik, ki je bil za narod pomemben. Pomemben oziroma največji vtis pa 

so naredili spomeniki, ki naj bi imeli narodno vzgojni pomen oziroma naj bi utelešali kult 

naroda, ki so delovali kot stimulacija za kolektivni spomin in komemoracijo ter poudarjali 

nacionalne vrednote. (Križnič, 2008; Žitko, 1996) 

Spomin je shranjevanje vsebin iz preteklosti, del osebne in kolektivne identitete, spominjanje 

pa je aktualiziranje shranjenih vsebin. Interesi določajo odnos med javnim spominom in 

pozabo ter načinom uporabe teh pomnjenih vsebin. Odnos sedanjosti in preteklosti je zapleten 

in vzajemen, potrebe sedanjosti nam vsiljujejo podobe preteklosti, te pa povratno vplivajo na 

aktualne procese. Dogodki ostanejo dejstva za vedno, le interpretacije se spreminjajo. (Kuljić, 

2012) 

 

2.1.2 Protispomenik 

 

Protispomenik nastane v dialogu z že obstoječim estetsko ali ideološko spornim spomenikom, 

ki odraža visoko zavest z odnosom do kulturne dediščine, ki spomenika ni podrla, ampak je s 

svojim materializiranim znakovnim odgovorom svojega časa in prepričanj spodbudila 

premislek o zgodovinskih procesih in strpnosti. Gre za dostojanstven odgovor oziroma odziv 

naprednejše misli na zablojene ideje, katere so ljudje v svojem času kljub vsemu 

povzročenemu zlu častili. Ti odgovori določenih umetnikov ter njihovih naročnikov so lahko 
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zavedni ali nezavedni, s svojim obstojem častijo dosežke lastne družbe in hkrati primerjajo ali 

celo obračunavajo s simboli predhodne družbe. Eifflov stolp kot dokaz francoske tehnike in 

Kip svobode kot znak zahodne demokracije sta najbolj znani paradigmi protispomenika. 

Nastanek protispomenika ni nujno pogojen z odnosom do konkretnih spomenikov, ampak so 

lahko tudi protispomeniki ustaljeni zavesti in predstavi o spomenikih (Slika 4 in Slika 5). 

(Bratuša, 2000) 

Protispomenik svojo vlogo izpolni le z gledalčevo intelektualno ali fizično aktivno 

prisotnostjo ter njegovo sposobnostjo primerjanja in povezovanja, kateremu protispomenik 

težo spomina vrača in tako posledično vpliva na njegove predsodke in spominske projekcije. 

Preusmerjena je pozornost z estetskega doživljanja objekta na posameznikovo izkušnjo, 

katero objekt izzove in za tako vrsto izkušnje bi si morali prizadevati vsi spomeniki. (Bratuša, 

2014, po Springer, 2009, po Young 1993, po North 1992) 

 

Slika 4: Mirko Bratuša, Spomenik N. G., 1999, 

325 cm, bron, Nova Gorica – J. Mikuž opredeli 

spomenik Mirka Bratuše, kot primer 

protispomenika v Sloveniji, kateri je odziv na 

tradicionalno zasnovane aleje s portretnimi 

poprsji na podstavkih. (Bratuša, 2000) 

 

 

Slika 5: Jochen Gerz in Esther Shalev-Gerz, Monument against Fascism, 1986, 12m, Hamburg-

Harburg, Nemčija 12 m visok slop iz votlega aluminija, postavljen v bližino nakupovalnega centra je 

s tablo v 7 različnih jezikih vabil ljudi, da so napisali svoje ime poleg avtorjev, ki pa se je z večjim 

številom imen pogrezalo v tla. Danes je sled za njim, le še s pripisom o izginulem spomeniku in 

spominom na sam spomenik. (Gerz, 1994) 
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2.1.3 Kakovosten spomenik 

 

Javno kiparstvo je pričevalec časa v katerem je nastal, hkrati pa ni le posredovalec sporočila, 

ampak je tudi spomenik vsem, ki so zaslužni za postavitev spomenika, predvsem pa samemu 

avtorju. (Žitko, 1996) 

Kakovosten spomenik prikaže avtorjevo lastno umetniško identiteto. Za to pa je nujno 

potreben likovno osveščen naročnik, saj naročnikove težnje po tradicionalni hitri berljivosti 

spomenikov ter splošni razumljivosti zavirajo spomeniški napredek. Dopuščanje avtorjeve 

osebne note v spomeniških naročilih bi morala biti prednostna naloga naročnikov, saj je 

nagovor javnosti spomenika kot umetniškega dela mnogo večja in hkrati tudi najdlje traja. 

(Bratuša, 2014) 

Dober spomenik sooči javni prostor z njegovo lastno preteklostjo, kot umetniško delo pa s 

prostorom katerega zaseda in s svojo prezenco ustvarja napetosti in dialoge. (Bratuša, 2014, 

po Young, 1993) 

Četudi je umetniško delo zelo preprostih oblik, ostane za vedno, saj je v njem vedno nekaj 

takega, kar kljub morebitnim drugačnim umetnostnim mišljenjem vzbuja spoštovanje in 

upoštevanje prihodnjih rodov. (Bratuša, 2014, po Mikuž, 1990) 

Za skladnost umetniške celote je potrebna tudi skladnost forme s podstavkom. Velikokrat se 

zdi, da se kiparji osredotočijo le na frontalni in stranski pogled, zanemarjajo pa pogled z vseh 

strani, ali pa domnevno prepuščajo nadaljnjo načrtovanje arhitektom in livarjem. Uspešna 

rešitev spomeniške celote s podstavkom je s strani kiparjev, ki podstavek pojmujejo kot 

neločljivi del spomenika oziroma njemu enakovreden del. (Bratuša, 2014) 

 

2.2 Zgodovina gasilstva 

 

Preden se poglobim v gasilske spomenike, je potreben še vpogled v sam razvoj gasilstva v 

svetu ter na slovenskih tleh. Ogenj je že od prazgodovine pomenil vir preživetja za človeka, a 

le ta se je lahko v trenutku spremenil v najhujšega sovražnika, ki duši, sežiga in uničuje. Že v 

starih mitoloških pripovedih lahko zaznamo navdušenje naših prednikov nad dvema 

obrazoma ognjene moči. Človek že dolgo časa bije bitko s temno platjo ognja, ki pa se je 

začela že veliko pred razvojem prvih civiliziranih ljudstev. Prvi zapis o tem sega dve tisočletji 

pred našim štejem. Na papirusu zapisana odredba o gašenju požarov v Egiptu je začela 

beležiti zgodovino boja proti ognju, danes imenovanem gasilstvo. Stari Grki so imeli že dobro 
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razvito gasilsko dejavnost, Rimljani pa so le to še bolj nadgradili. Takrat so imeli poleg 

prostovoljnih gasilskih društev tudi poklicne gasilce, društva pa so bila tesno povezana z 

obrtniki, ki so delali s kovino, lesom ali kamnom. V času Karla Velikega (9. stol.) v 

posameznih mestih zasledimo prve srednjeveške uredbe o nočni staži, ki so skrbele za 

organizacijo meščanov pri obrambi ter gašenju požara. Cehovske organizacije mestnih 

obrtnikov so z razvojem mest in obrti prevzele skrb za požarno varnost. Zaradi velikih 

požarov, ki so upepeljevali cela mesta, so vsi strmeli k nadgrajevanju preventive v gasilstvu 

ter samem gašenju požarov. Tako so v 13. stoletju nastali prvi požarni redi, določali so pravila 

nove gradnje, uporabe gradbenih materialov, pravila o domačih kuriščih, o naznanjanju 

požara,  zahtevali so posebno gasilno orodje ter določali vloge in načrt gašenja. Ker so želeli 

povečati število rok, ki bi pomagale pri gašenju požara, so kaznovali vse tiste, ki bi lahko 

pomagali a niso ter nagradili tiste, ki so največ pripomogli pri gašenju. V nesrečah drugih 

nekateri to uporabijo v svojo korist, največkrat so to izkoristili tatovi, te je čakala stroga 

kazen. Še večjo kazen pa so doživeli požigalci, saj so jih v veliko primerih žive zažgali. 

(Božič, 1968) 

 

2.2.1 Razvoj gasilstva na Slovenskem 

 

V drugi polovici 19. stoletja je  razvoj habsburške monarhije v slovenske dežele prinesel 

velike politične, gospodarske ter družbene spremembe, ki so vplivale tudi na naše gasilstvo. 

Tako je moralo gasilstvo postaviti nove temelje, katerih osnova je bilo prostovoljstvo. V 

deželah Avstro-Ogrske se je vse bolj širila želja po organiziranem gasilstvu, tudi v slovenskih 

deželah se je hitro širilo delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ki pa so bili takrat poznani 

kot požarne brambe. Na Slovenskem je bila prva požarna bramba ustanovljena v Metliki 18. 

septembra 1869, na pobudo domačega graščaka dr. Josipa Savinška. Z vsakim letom je število  

naraščalo in do leta 1880 so ustanovili že 39 požarnih bramb. Ko pa sta cesar Franc Jožef ter 

ministrski predsednik Taffe 15. septembra 1881 objavila postavo o požarni policiji in gasilnih 

stražah za vojvodinjo Kranjsko, sta z tem spodbudila župane, da so stremeli k temu, da se tudi 

pri njih ustanovi požarna bramba. Množično so začeli vabiti nove člane in posledično se je 

število požarnih bramb po tem letu zelo povečalo. V takratnih avstrijskih deželah so gasilci na 

našem ozemlju delovali v osmih različnih pokrajinskih in deželnih zvezah, vse do leta 1919, 

ko je bila ustanovljena Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana. (Balkovec Debevec, 2009; 

Božič, 1968) 
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Čeprav so bili člani gasilskih organizacij, ki so se na slovenskem množično ustanavljala 

konec 19. stol večinoma Slovenci, so skoraj vse pomembne položaje zavzemali Nemci, 

Italijani ali pa njim pripadni Slovenci. Večje spremembe pa je gasilstvo doživelo po drugi 

svetovni vojni, ko je bila leta 1949 v Ljubljani ustanovljena Gasilska zveza Slovenije, ki je 

nato prevzela vodstvo gasilske organizacije v Sloveniji ter z uveljavitvijo poveljevanja v 

slovenskem jeziku pripomogla k uveljavljanju slovenskega jezika v javni komunikaciji ter 

dviganju narodne zavesti. (Balkovec Debevec, 2009; Pavšič, 2012) 

Gasilsko organizacijo, so velikokrat poskušali strankarsko obvladati. Kljub izrazitemu vplivu 

politike so v slovenski gasilski organizaciji sodelovali in jo vodili različni posamezniki ne 

glede na njihovo idejno in politično usmerjenost. (Prunk, 2009) 

S prvo svetovno vojno, ki je razredčila vrste požarne brambe, so vse bolj začeli delati na 

novih članih. Šolsko mladino so društva številčno vključevala po prvi svetovni vojni. Čeprav 

so jo vključevali že prej, se je po vojni njihovo število masovno povečalo. V društva so poleg 

podmladka ter moških začeli vključevati tudi ženske, prva ustanovljena ženska ekipa je bila 

leta 1908 v Dobrni. (Jančič, 2008) 

Ustanovitelji gasilskih društev so večinoma bili sposobni in zelo pomembni možje v kraju, 

med njimi so bili večinoma učitelji. Gasilci oziroma takrat imenovani »ognjegasci« so morali 

biti poštenega značaja, krepkega zdravja in neomadeževanega imena. V starih gasilskih 

dokumentih so našli zapise v katerih sta ohranjena pozdrava »Bogu na čast, bližnjemu v 

pomoč!« in »Drugemu na pomoč!«. Danes pa je v Sloveniji enoten gasilski pozdrav: »Na 

pomoč!«, ki je bil ob raznih nesrečah najmočnejši vzklik ljudi v stiski. Gasilski pozdrav 

oziroma lahko bi temu rekli geslo ali moto vseh gasilcev, ki ne glede na svoje nacionalne, 

politične ter osebne poglede, prihitijo na kraj nesreče in katerih medosebna pomoč, je 

pomembnejša od finančnega statusa ali politične stranke. Gasilske organizacije so v Sloveniji 

postale tudi eden najbolj reprezentativnih primerov družabnega življena z svojo tradicijo, 

operativnim, kulturnim in družabnim delovanjem in organiziranostjo, ki povezuje ljudi. Poleg 

tega pa so po raziskavi Trusted brand gasilci že leta v Sloveniji najbolj zaupanja vreden 

poklic. (Balkovec Debevec, 2009; Gasilci so najbolj zaupanja vreden poklic, 2016) 
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2.3 Legenda o sv. Florijanu  

 

Sv. Florijan je skozi svojo mučeniško legendo postal zavetnik v mnogih deželah. Nekatere 

dežele so ga vzele za svojega zavetnika, prva izmed teh je bila Avstrija, nato pa so se ji 

pridružili še Bavarci, Čehi in Madžari. Na Slovenskem pa so sv. Florjana za svojega zavetnika 

vzeli gasilci, saj ga je ljudstvo oklicalo za zavetnika proti požarom, opeklinam in povodnji. 

Poleg tega pa je v različnih državah znan tudi kot zavetnik dimnikarjev, lončarjev, sodarjev, 

pivovarjev, izdelovalcev mila, proti nerodovitnosti zemlje, suši in viharju. (Schauber in 

Schindler, 1995) 

O samem življenju Sv. Florijana ne vemo veliko, a menda se je rodil v Avstriji v vasi 

Zeiselmauer in živel v mestu Cetium kot rimski uradnik. Njegova legenda pa se je začela z 

preganjanjem kristjanov, ko je cesar Dioklecijan ukazal, da mora vsak dati nekaj v dar 

rimskim državnim bogovom ali pa ga je čakala smrt. Veliko je bilo kristjanov, ki so vztrajali 

pri svoji veri in tako so v ječi čakali na smrt, med njimi je bila večina vojakov. Florijan je bil 

v tistem času rimski častnik oziroma vojaški uradnik in ko je izvedel za šestdeset kristjanov, 

čakajočih na usmrtitev, se je takoj vrnil v mesto. (Smolnik, 2000) 

Poznamo različne zgodbe o njegovem prihodu v ječo.  Nekatere pravijo, da se je pretihotapil 

vanjo in spet druge, da se je načrtno pustil odpeljati v ječo. Poleg tega se ne ve, ali jih je želel 

rešiti, ali le pokazati naj ne izgubijo upanja v vero. Saj je tudi, ko so ga pripeljali pred 

državnega namestnika, vztrajal pri svoji veri in povedal, da je pripravljen za svojo vero 

pretrpeti vse muke. Tako so ga vojaki prebičali, z železjem trgali meso z pleč, nato pa mu 

zavezali težak mlinski kamen okoli vratu ter napotili do reke Enns. Florijan je na bregu klečal 

in molil, nihče si ga ni upal potisniti v reko, dokler ni mimo prišel mlad fant in ga pahnil 

vanjo. Ko pa je želel pogledati, kako se Florijan utaplja, naj bi v tistem trenutku oslepel. 

(Schauber in Schindler, 1995; Smolnik, 2000) 
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2.3.1 Upodobitve sv. Florijana  

 

Sv. Florijana so v začetku upodabljali kot starčka, po 13. stoletju pa le še kot mladega 

moškega (Slika 6). V upodobitvah ga največkrat vidimo kot rimskega vojaka, pogosto ima v 

roki sulico ali zastavo oziroma poveljniški prapor, z drugo pa gasi goreče stavbe. Velikokrat 

ob njem vidimo upodobljene angele, ki z vrčem izlivajo vodo na goreče vasi ali pa mlinski 

kamen, ki opozarja na njegovo mučeniško smrt in žrtvovanje. Legenda o orlu, ki naj bi 

varoval njegovo truplo, je prav tako upodobljena v likovnih delih. (Schauber in Schindler, 

1995; Smolnik, 2000) 

 

Slika 6: Anton 

Cebej, Sv. Florijan, 

1765, 106x77 cm, 

olje na platnu, NG 

Ljubljana 

 

2.4 Gasilski spomeniki na Slovenskem 

 

2.4.1.1 Kip sv. Florijana na Ptuju 

 

Po nenehnih požarih, ki so hudo prizadeli mesto Ptuj, so se meščani priporočili sv. Florijanu 

in s tem namenom leta 1745 postavili kip sv. Florijana na Florijanovem trgu (Slika 7), 

današnjem Mestnem trgu. Sv. Florijan je upodobljen na kopastih oblakih v antični vojaški 

noši, v levici drži plapolajoč prapor, ob njem en izmed puttov iz golide zliva vodo na goreča 

mestna vrata obzidja. S tem je kipar prenesel atribut svetnika na putta. Dinamično razgibana 

figura sv. Florijana ima pogled usmerjen v nebo, od koder naj bi prišla rešitev. (Vrišer, 1993) 

Baročno razgibana kompozicija nas preko oblakov in putta usmerja k svetniku vse do konice 

pozlačenega prapora. (Kotnik, 2015) 
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Leta 1761 so osrednji plastiki dodali še osem figur svetnikov Boštjana, Roka, Janeza 

Nepomuka, Ane, Marije, Jožefa, Antona Padovanskega in Frančiška Ksaverija, ki so jih leta 

1856 z obnovo kipa odstranili in sv. Florijana postavili na nov podstavek. Avtor prvotne 

plastike in svetniških figur ni znan, akademski kipar Viktor Gojković pa je obnovil in 

rekonstruiral kip v današnjo obliko. (Vrišer, 1993) 

 

Slika 7: Prvotni avtor 

ni znan, obnovil Viktor 

Gojković, 1745 - 1856, 

Sv. Florijan, prvotno 

peščenjak, Ptuj 

 

2.4.1.2 Spomenik padlim gasilcem v Velenju 

 

Kamniti del je bil prvotno spomenik graditeljem Velenja iz leta 1958, eno leto je stal pred 

novo zgrajenim kulturnim domom, nato so ga zavrgli. Avtor prvotnega spomenika ni znan. 

Leta 1973 so velenjski gasilci od Premogovnika Velenje prevzeli kamniti del, tega je v 

današnjo obliko predelal kipar Ciril Cesar, ki mu je dal novo stilizirano podobo (Slika 8), 

vklesal imena šestih padlih gasilcev ter mu dodal lovorjev venec iz kovanega železa s trakovi 

na katerih je napis: »Padlim gasilcem«. Od julija 1973 se spomenik nahaja pred stavbo PGD 

Velenje. (Križnič, 2008) 
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Slika 8: Ciril Cesar, Spomenik 

padlim gasilcem v Velenju, 

1973, kamen in železo, 

Velenje 

 

2.4.2 Nagrobni spomeniki 

 

Humanistična kultura zgodnje renesanse je zaznamovala razvoj nagrobnika, kot kiparske 

naloge, ki je bila bogato razvita že v srednjem veku, vendar v renesančnem kiparstvu doživi 

nov razcvet. Vse bolj je bila prisotna težnja po slavljenju dosežkov s spoštljivim spominom na 

posameznike, ki so pomembno prispevali k razvoju kulture, znanosti, umetnosti, k 

državljanski blaginji, splošnemu napredku in dvigu civilizacijske ravni. (Germ, 2011) 

Kasneje je neoklasicizem z svojo temeljno usmeritvijo v antično umetnost, obvladal nagrobno 

umetnost in je bil hkrati tudi vzor za drugo polovico 19. stoletja. Oblike nagrobnikov so bile 

različne, od obeliskov, piramid, stel, nagrobnih stebrov, itn. Navadno so bili okrašeni z 

raznimi krščanskimi simboli, urno, zvezdo ali reliefnim genijem smrti, ki simbolično 

predstavlja ugašanje življenja. Z bidermajerjem in romantiko so se spet uveljavili nagrobni 

križi. Romantika je križem  dodala Kristusov lik in od takrat naprej so razpela raznih vrst bila 

skoraj na vseh mestnih pokopališčih. Po prvi polovici 19. stoletja so se množili nagrobniki s 

posameznimi izbranimi arhitekturnimi prvinami raznih zgodovinskih slogov ali oblikovani v 

različnih kombinacijah preteklih slogov. (Žitko, 1989) 
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2.4.2.1 Nagrobni spomenik Frana Barleta v Ljubljani 

 

Fran Barle (1864 – 1928) je bil utemeljitelj, organizator in reorganizator slovenskega 

gasilstva. Po končani prvi svetovni vojni je bil vodilni za ustanovitev Jugoslovanske gasilske 

zveze v Ljubljani, takrat je v gasilskih organizacijah uvedel poveljevanje v slovenskem 

jeziku. Bil pa je tudi urednik gasilske revije Gasilec. Nagrobni spomenik (Slika 10) je bil 

postavljen na Ljubljanskih Žalah leta 1930. Osnovni načrt za celoten spomenik sta naredila 

Boris Kalin ter Franjo Kunovar (Slika 9). Kiparski elementi so Kalinovo delo. Sv. Florijana je 

upodobil kot mladega rimskega vojaka v rahlem kontrapostu, ki stoji na manjšem polkrožnem 

podstavku in v desnici čez ramo drži prapor, z levico pa nežno drži vedro za vodo. Dolgo 

pregrinjalo od zadaj prekriva celotno figuro, spredaj pa sega med obe nogi. Figura sv. 

Florijana je postavljena na podstavek, ki je visok toliko kot sama figura, na podstavku pa je 

realističen portret Frana Barleta iz profila in pod njem pripis: »Barle Fran 1864 – 1928 

organizator slovenskega gasilstva«. Na vsaki strani pa sta tudi manjša kvadra s poličko. 

Celotna kompozicija pa je postavljena na stopničasti podstavek. (Piškur, 2004; Planinc, 2010) 

 

  

Slika 9: Boris Kalin in Franjo Kunovar, Nagrobni 

spomenik Franu Barletu, 1930, cca. 5m, marmor, 

Ljubljanske žale 

Slika 10: Leta 1929 je bil v reviji Ilustrirani 

Slovenec objavljen osnutek za spomenik 

pokojnemu starosti Jugoslovanske gasilske zveze 

Franu Barletu 
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2.4.2.2 Nagrobni spomenik Matevžu Hacetu v Podcerkvi 

 

Matevž Hace (1910-1979) je bil prvi predsednik GZ LRS, po njem se od leta 1979 imenuje 

najvišje gasilsko priznanje. Na sliki 11 je nagrobni spomenik Matevžu Hacetu, ki se nahaja na 

pokopališču v Podcerkvi. Iz brona je kipar Janez Boljka zmodeliral formo, ki deluje 

razčlenjena in nato ponovno sestavljena. Spomenik je postavljen na manjši plošči iz katere se 

razteza ozek grobo obdelan steber, na vrhu pa je razčlenjena forma, ki ni nujno človeška 

figura, vendar spominja na njegove figure, ki jih je poimenoval Ribničani. (Planinc, 2010) 

 

Slika 11: Janez Boljka, 

Nagrobni spomenik 

Matevžu Hacetu, okoli 

leta 1980, Podcerkev 

 

2.4.3 Doprsni portreti 

 

2.4.3.1 Spomenik Franu Barletu v Cerkljah 

 

Poleg nagrobnega spomenika imamo spomenik Franu Barletu tudi v spomeniški aleji v 

Cerkljah (Slika 12), ki se nahaja v spominskem parku ob Hribarjevi hiši. Realističen bronast 

doprsni portret Frana Barleta je bil postavljen leta 2000. Spomeniške aleje so konvencionalen 

način postavitve treh ali več skupaj stoječih portretnih upodobitev na podstavkih. Kiparka Eva 

Tršar je v leti 1997 zmodelirala vseh šest portretov v spomeniški aleji v Cerkljah, kar se tudi 

vidi v njihovi podobnosti. Zaključki poprsij je pri vseh spomenikih grobo modeliran, 
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nameščeni so na poenotenih podstavkih iz grobo brušenega pohorskega tonalita. (Bratuša, 

2014) 

»Od leve proti desni si sledijo spomeniki Francetu Kimovcu, Francetu Barletu, Janezu 

Čebulju, Ignaciju Borštniku, Janezu Mežanu in Andreju Vavknu, ki kot spomeniška celota 

delujejo precej dolgočasno in enolično.« (Bratuša, 2014, str.121) 

 

Slika 12: Eva Tršar, 

spomenik Franu Barletu, 

1997, bron, Cerklje 

 

2.4.3.2 Spomenik Marjanu Cenclju v Žejah 

 

Spomenik je od leta 2003 postavljen na zunanjosti stavbe PGD Žeje – Sv. Trojica, ki ga 

vidimo na sliki 13. Doprsni realistično upodobljen portret se vzpenja z marmornate plošče z 

usmerjenim pogledom na njegovo levo. Na plošči je tudi pripis spomeniku: »V zahvalo 

krajanu z velikimi zaslugami za razvoj društva in teh krajev.« Avtor spomenika ni znan.  

 

Slika 13: Spomenik Marjanu 

Cenclju, 2003, bron in marmor, 

Žeje 
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2.4.4 Spominske plošče s kiparskimi elementi 

 

2.4.4.1 Spominska plošča Matevžu Hacetu v Podcerkvi 

 

Matevž Hace ima poleg nagrobnega spomenika tudi spominsko ploščo na fasadi njegove hiše 

v Podcerkvi. V mandljasti obliki je njegov realistično upodobljen portret, ki ga vidimo na sliki 

14. Avtor bronastega reliefa podpisan le z kraticama P.M. je Haceta upodobil v gasilski 

svečani uniformi z usmerjenim pogledom v levo.  (Šmajdek, 2013) 

 

 

Slika 14: P.M., 

Spominska plošča 

Matevžu Hacetu, 

2000, bron, 

Podcerkev 

 

2.4.4.2 Spominska plošča Branku Božiču vMetliki 

 

Spominska plošča v spomin na dr. Branka Božiča (1927-2001), se nahaja na stavbi 

Slovenskega Gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. V mandljasti obliki je njegov 

frontalni portret, upodobljen realistično in oblečen v gasilsko svečano uniformo (Slika 15). 

Spodaj pa je pripis: »Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča«. Bronasto spominsko ploščo 

je leta 2003 izdelal A. Vidrgar. Božič je bil tudi pobudnik ter soustanovitelj muzeja, ki se od 

leta 2003 imenuje po njem. Bil je diplomirani zgodovinar, eden izmed vodilnih na pedagoški 

akademiji, pripravil je veliko učbenikov za osnovne in srednje šole, za gasilstvo pa je napisal 

več knjig, najbolj pomembni sta Zgodovina gasilstva na Slovenskem do leta 1941 in 1963 ter 

Po poti 130-letnega razvoja gasilstva na Slovenskem. Za gasilstvo je pomemben tudi zaradi 

njegovega dolgega predsedništva na GZS. (P.P., 2016; Planinšek, 2010)  
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Slika 15:  A. Vidrgar, 

Spominska plošča dr. Branku 

Božiču, 2003, Metlika 

 

2.4.4.3 Spominski plošči Ernestu Kruleju in Jožetu Smodeju v Sevnici 

 

Bronasti spominski plošči sta pritrjeni na stavbi PGD Sevnica, obe delo istega avtorja, 

podpisanega le z Vlastov. Spominska plošča Ernestu Kruleju (Slika 16) je bila postavljena 

leta 1979, ob 100 letnici PGD Sevnica. Avtor je za osnovo uporabil krog. Kruleja je upodobil 

realistično v tričetrtinskem profilu.  

Ob praznovanju 125 letnice društva leta 2004 pa so postavili spominsko ploščo tudi Jožetu 

Smodeju (Slika 17), prvemu predsedniku PGD Sevnica.  Prav tako je upodobljen realističen 

portret na okrogli osnovi, vendar tokrat s strogega profila.   

  

Slika 16:  Vlastov, Spominska plošča Ernestu 

Kruleju, 1979, bron, Sevnica 

Slika 17:  Vlastov, Spominska plošča Jožetu 

Smodeju, 2004, bron, Sevnica 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčnik Ana; Gasilski spomeniki 

- 19 - 

 

2.4.4.4 Spominska plošča Ignaciju Merharju v Ribnici 

 

 

Slika 18: Avtor ni znan, 

Spomenik Ignaciju 

Merharju, bron, Ribnica 

 

Ignacij Merhar je napisal »Vadnik«, ki je bil prvi gasilski priročnik v slovenščini, s katerim je 

bil narejen kakovosten premik na strokovnem gasilskem področju pri uveljavljanju 

slovenskega jezika v javni komunikaciji ter dviganju narodne zavesti. Spomenik Ignaciju 

Merharju, organizatorju slovenskega gasilstva (Slika 18), ki je prvi za gasilska povelja začel 

uporabljati slovenski jezik in uveljavil gasilski pozdrav »Na pomoč!«, se nahaja v Parku 

kulturnikov v Ribnici. S postavitvijo več spomenikov pomembnim posameznikom se je želela 

Ribnica zahvaliti vsem, ki so tam naredili pomembne korake za razvoj in napredek. Pobudnik 

in ustvarjalec projekta je bilo Turistično društvo Ribnica, zasnoval pa ga je arhitekt Vlasto 

Kopač. Merharjev frontalni portret je upodobljen realistično. Bronast relief na kvadratni 

osnovi je pritrjen na kamnit podstavek, na katerem je pripis spomeniku. (O. Oražem, osebna 

komunikacija, 18.2.2016; Pavšič, 2012) 

 

2.5 Ljudska umetnost 

 

Spodaj navedena kiparska dela sem opredelila, kot ljudsko umetnost. Večinoma so to dela 

avtorjev, katerih umetniško ustvarjanje ni njihova primarna dejavnost. »A. Spamer razume 

ljudsko umetnost kot socialen pojav. Ljudska umetnost je ustvarjalna vsota prevzemanja in 

predelave oblik, vedno pa je samo ena od kulturnih prvin, ki sestavljajo kulturne dobrine 

ljudstva.« (Makarovič, 1969, str. 9) 
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»Spoznanje, da je niže kvalificirana umetnost In umetnost za spodnje družbene plasti poveden 

predmet zgodovine, je razmeroma mlado, saj je začelo nastajati šele v predromantičnem in 

romantičnem gibanju. Razumljivo je, da je to spoznanje izraz spreminjajočega se pogleda na 

svet, ki je vendarle odvisen od interesov in moči družbenih plasti, v katerih nastajajo novi 

pogledi. Zanimanje za likovno področje tovrstne umetnosti pa se je pokazalo še nekoliko 

pozneje. Za drugo polovico 19. in začetek 20. stoletja moremo reči, da je ta interes — ob 

splošni demokratizaciji in z njo povezanim spremenjenim zanimanjem za predmet 

zgodovinopisja — tesno povezan z rastjo nacionalne misli, saj so poskušali prav s kmečko 

umetnostjo 19. stoletja dokazovati samobitnost in svojevrstnost kulture nekega naroda.« 

(Makarovič, 1969, str. 9) 

 

2.5.1 Spomeniki gasilcem na pokopališčih 

 

2.5.1.1 Spomenik vsem umrlim gasilcem PGD Voličina od leta 1936 dalje 

 

Ob praznovanju 80. letnice PGD Voličina so 8. maja 2016 na pokopališču v Voličini odkrili 

spominsko obeležje vsem umrlim gasilcem društva od leta 1936 dalje. Spomenik se nahaja na 

posebni lokaciji pri vhodu na pokopališče. Iz pohorskega tonalita je Leopold Methans izklesal 

podobo gasilca, s staro gasilsko čelado na glavi, ki jo danes gasilci uporabljajo le še ob 

slavnostnih dogodkih ali tekmovanjih.  Gasilec, ki v rokah drži dojenčka, je izklesan zelo 

ploskovito, saj nam daje občutek, kot da je prilepljen na podlago. Na nekaterih predelih 

neobdelan kamen deluje kot odlomljena skala. Spodaj pa je z rdečimi črkami zapisano: »V 

SPOMIN umrlim gasilcem PGD VOLIČINA od leta 1936 dalje«. (Šteinbauer, 2016) 

 

Slika 19: Leopold Methans, 

Spomenik vsem umrlim 

gasilcem PGD Voličina od 

leta 1936 dalje, 2016, 

pohorski tonalit, Voličina 
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2.5.1.2 Spomenik vsem gasilcem PGD Lenart od leta 1874 

 

Leta 2014 so na pokopališču v Lenartu odkrili spomenik vsem gasilcem PGD Lenart, ki so 

umrli po letu 1874 (Slika 20). Leopold Methans je prav tako kot v Voličini izklesal spomenik 

iz pohorskega tonalita. Tokrat je odstranil figuro ter upodobil le staro gasilsko čelado, ki je 

položena na knjigo, domnevno je to Sveto pismo, poleg katerega je položena vrtnica. Tudi 

tokrat ohranja neobdelane površine kamna, ki ponovno delujejo kot odlomljena skala.  (L. 

Omerzu, osebna komunikacija, 23. 2. 2016) 

 

 

Slika 20: Leopold Methans, 

Spomenik vsem gasilcem PGD 

Lenart od leta 1874, 2014, pohorski 

tonalit, Lenart 

 

2.5.1.3 Spomenik vsem umrlim gasilkam in gasilcem PGD Slovenske konjice 

 

Spomenik je bil postavljen leta 2012 na dan solidarnosti v spomin vsem umrlim članom in 

članicam PGD Slovenske konjice na pokopališču v Slovenskih konjicah. Postavljen je bil z 

namenom, da bi krepil zavest slovenskih gasilcev o vrednoti prostovoljstva in požrtvovalnosti 

gasilcev skozi zgodovino. Pomnik kot mesto povezovanja in ponovnega spominjanja ob 

raznih dogodkih, je postal mesto druženja in poklona ob raznih priložnostih. Njegovo 

sporočilo že s samo postavitvijo na pokopališču opozarja na minljivost in hkrati na trajno 

vrednoto človeške solidarnosti in humanosti. Pod tremi ognjenimi zublji, kot plamenica na 

podstavku, je rdeč pripis:  »V spomin in zahvalo umrlim gasilcem in gasilkam za prostovoljno 

delo.«. Avtor spomenika ni znan. (Jančič, 2012)  
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Slika 21: Spomenik vsem umrlim 

gasilkam in gasilcem PGD 

Slovenske konjice, 2012, Slovenske 

konjice 

 

2.5.2 Spomeniki postavljeni pred gasilne domove 

 

2.5.2.1 Spomenik ustanovnim in pokojnim trnovskim gasilcem in gasilkam 

 

Spomenik se nahaja pred PGD Trnovo v Ljubljani, postavljen je bil leta 2013 v spomin 

ustanovnim in pokojnim trnovskim gasilcem in gasilkam. Iz lesa ga je z motorno žago izdelal 

Vlado Cencelj. Mati z otrokom je obrnjena proti svatbi PGD Trnovo, ki kot mati vseh 

gasilcev opazuje in jih varuje. Poudarja materinsko brezpogojno ljubezen do sočloveka, mati, 

ki naredi za svojega otroka vse ter gasilca, ki pomaga drugemu, kot nemočnemu otroku, ne 

glede na socialni status ali osebnostna prepričanja.  

 

Slika 22: Vlado Cencelj, 

Spomenik ustanovnim in 

pokojnim trnovskim 

gasilcem in gasilkam, 

2013, les, Ljubljana 

Trnovo 
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2.5.2.2 Spomenik operativnim gasilcem PGD Cerkvenjak 

 

Spomenik je bil postavljen pred stavbo PGD Cerkvenjak leta 2012 ob 80. letnici PGD 

Cerkvenjak ter prevzemu novega avtomobila. Gasilca z dojenčkom je iz oseškega kamna 

izklesal Ivo Lorenčič – Loren. Idealistična podoba le približno nakazanega gasilca z še manj 

orisanim dojenčkom je z ostrimi zarezami, ki ne določajo točnih meja nam daje občutek 

nedokončanosti. Tu se ponovno pojavi simbolnost nepričakovanih sil z nedokončanimi 

oziroma grobimi površinami. Hkrati so nepričakovane sile, ki v trenutku naredijo svoje del 

vsakdana gasilcev na intervencijah. (L. Omerzu, osebna komunikacija, 23. 2. 2016) 

 

 

Slika 23: Ivo 

Lorenčič – Loren, 

Spomenik 

operativnim gasilcem 

PGD Cerkvenjak, 

2012, oseški kamen, 

Cerkvenjak 

 

2.5.2.3 Spomenik vsem gasilcem in gasilkam PGD Zalog pri Cerkljah 

 

Spomenik se nahaja v spominskem parku v Zalogu pri Cerkljah, spomenik je izdelal in 

podaril gasilcem Milan Šinkovec. Na lesenem podstavku in plošči, ki deluje kot miza je 

plamen, katerega obdajata dve roki. Spomenik je bil postavljen po tragični nesreči pri črpanju 

vode iz kleti stanovanjske hiše leta 2007, kjer je umrl 31-letni prostovoljni gasilec. (PGD 

Zalog pri Cerkljah, osebna komunikacija, 18. 4. 2016) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčnik Ana; Gasilski spomeniki 

- 24 - 

 

 

Slika 24: Milan 

Šinkovec, Spomenik 

vsem gasilcem in 

gasilkam PGD Zalog pri 

Cerkljah, 2007, Zalog pri 

Cerkljah 

 

2.6 Nekaj primerov gasilskih spomenikov v tujini 

 

2.6.1.1 Graham Bennett, A Tribute to Firefighters, 2002, jeklo, Christchurch, Nova Zelandija 

 

Ta zvita masa jekla je bila nekoč del Svetovnega trgovskega centra v New Yorku, ki je padel 

11. septembra 2001, bil je del 102. nadstropja drugega dvojčka. V maju 2002 je bilo pet 

jeklenih nosilcev s Svetovnega trgovskega centra, ki so tehtali 5,5 tone namenjenih za 

uporabo v javni umetnosti, ki bi bila v čast vsem gasilcem na svetu. Skulptura stoji pred 

gasilsko postajo na bregovih reke Avon, kot tihi poklon gasilcem po vsem svetu, ki tvegajo 

svoja življenja vsak dan pri opravljanju njihovih dolžnosti. Gasilci so vedno na prvi bojni črti 

prav tako kot 11. septembra 2001, ko jih je veliko izgubilo življenje. Ko gledalec zagleda 

gmoto jekla, se osredotoči le na likovno dimenzijo kipa, šele pripis mu izda njegovo 

spomeniško dimenzijo. Ob spomeniku že zaradi uporabe materiala, ki ima sam po sebi močno 

spominsko vrednost, gledalec težko ostane čustveno hladen. Avtorju je bila prepuščena 

popolna svoboda glede uporabe materiala, tu je bila vloga naročnika le podan material in 

njegova spomeniška naloga. (Baker, 2014; Joy, 2013) 
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Slika 25: Graham Bennett, 

A Tribute to Firefighters, 

2002, jeklo, Christchurch, 

Nova Zelandija 

 

 

Slika 26: Graham Bennet, 

A Tribute to Firefighters, 

2002, jeklo, Christchurch, 

Nova Zelandija 

 

2.6.1.2 Joseph Petrovics, May We Never Forget, 2006, 17 x 2 m, bron, New York, ZDA 

 

V New Yorku so leta 2006 odkrili spomenik v spomin na teroristične napade 11. septembra 

2001. 17 metrov dolg in skoraj 2 metra visok in 3 tone težak bronast relief je posvečen vsem 

gasilcem, ki so med gašenjem požara in reševanju ljudi iz nebotičnikov izgubila življenja. 

Spomenik je razdeljen na tri plošče. Osrednja plošča prikazuje goreča nebotičnika po tem, ko 

je drugo letalo strmoglavilo v južni nebotičnik. Plošči na levi in desni strani osrednjega dela 

prikazujeta gasilce pri gašenju požara - polaganju cevi, spiranju pepela iz obraza z vodo iz 

hidranta, zaskrbljenega gasilca, ki strmi v goreči stavbi, zaskrbljene vodje intervencije, 

žalujočega gasilca, katerega drugi bodrijo.  V ozadju lahko opazimo gasilske avtomobile in na 

valovih morja gasilko ladjo. Spomenik je prikaz, da mesto in država cenita življenje, pogum 

in čast. Obenem izkazuje hvaležnost tistim, ki tvegajo svoja življenja v dobrobit drugim. Na 

levi plošči spomenika se nahajajo besede: »Posvečeno tistim, ki so padli in tistim, ki še 

vztrajajo.«. (prevedeno iz angleščine: »Dedicated to Those Who Fell and to Those Who Carry 
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On.«). Na desni plošči pa je pripis: »Večno boste ostali v našem spominu.« (prevedeno iz 

angleščine: »May We Never Forget«). Pod prikazom dogajanja 11. septembra se nahajajo 

imena 343 padlih gasilcev. (M.M., 2006) 

 

 

Slika 27: Joseph 

Petrovics, May We 

Never forget, 2006, 17 

x 2 m, bron, New 

York, ZDA 

 

2.6.1.3 Stan Watts, To lift a Nation, 2011, 12,20 x 2,50 x 1,80 m, bron, Emmitsburg, ZDA 

 

Spomenik sestavlja kompozicija treh velikih bronastih figur gasilcev, ki dvigujejo ameriško 

zastavo (Slika 29). Vsak izmed njih tehta več kot dve toni. Dva dvigujeta zastavo, tretji pa se 

ozira za plapolajočo zastavo. Avtor spomenika Stan Wattson pravi, da je spomenik v čast 

herojem, ki so žrtvovali svoja življenja 11. septembra 2001 v terorističnem napadu v New 

Yorku. Spomenik z dvigajočo se zastavo spodbuja narodno zavest, avtor je želel vliti pogum 

in upanje v narodu, ki je bilo takrat močno pod vplivom tragedije. Celotna kompozicija 

spominja na zelo znano fotografijo Thomasa E. Franklina (Slika 28), posneto na žarišču 

požara 11. septembra 2001 in fotografijo posneto v drugi svetovni vojni na Iwo Jimi. 

Upodobil je gasilce, kot opomin in spomin na pogum ter požrtvovalnost, ki nesebično služijo 

narodu. Spomenik je del projekta parka Walk of Honor, ki s potjo povezuje zgoraj opisani 

spomenik s spominsko kapelico ter spomenikom vsem padlim gasilcem na intervencijah, 

kamor še vedno vpisujejo nova imena na bronaste plošče. (9/11 memorial – To Lift A Nation, 

2011) 
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Slika 28: Thomas E. Franklin, Raising the Flag at 

Ground Zero, 2001, fotografija 

Slika 29: Stan Watts, To lift a Nation, 2011, 

12,20 x 2,50 x 1,80 m, bron, Emmitsburg, ZDA 

 

2.6.1.4 Hai Ying Wu, Fallen Firefighters Memorial, 1998, bron, Seattle, ZDA 

 

Leta 1955 je v Seattlu izbruhnil velik požar v skladišču, v katerem so med gašenjem umrli 

štirje gasilci. Mesto se je želelo pokloniti gasilcem, ki so žrtvovali svoja življenja skozi vsa 

leta delovanja gasilske postaje v Seattlu, tako je spomenik postavljen vsem gasilcem od leta 

1889, ki so umrli med dolžnostjo. Štirje bronasti, kipi imajo stalno bivališče v parku blizu 

gasilske postaje v Seattlu. Pobuda za spomenik kot tudi zbiranje finančnih sredstev je nastala 

s prizadevanjem državljanov, nato so začeli zbirati prostovoljna sredstva in dobili so velike 

zasebne donacije posameznikov, raznih podjetij, zasebnih organizacij in mestne oblasti. 

Spomenik je izdelal umetnik Hai Ying Wu. Gasilce je upodobil z izolirnimi dihalnimi aparati, 

tako je zakril obraze in s tem želel, da se lahko kdorkoli poistoveti z njimi, zajete v trenutku 

intervencije. Poleg tega pa s tem namenom ni želel figur postaviti na podstavek, da bi gledalec 

z neposrednim soočenje dobil občutek skupne pripadnosti. Podstavek loči kip od okolice, 

dvigne ga nad njo in s tem poudarja svojo heroičnost oziroma daje občutek večvrednosti. 

Hkrati pa ga z distanco odmakne v neko varno okolje. (Scoggins, 2006)  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Kavčnik Ana; Gasilski spomeniki 

- 28 - 

 

 

Slika 30: Hai Ying Wu, 

Fallen Firefighters 

Memorial, 1998, bron, 

Seattle, ZDA 

 

Hai Ying Wu je figure upodobil v naravni velikosti, tako se ob pogledu iz daljave popolnoma 

zlijejo z okolico. Spomenik je opomnik vsem ljudem, ki niso del gasilske družine, da se zave 

njihovih nalog, vsem ki so dali življenje za druge in tistim, ki še vedno varujejo življenja 

drugih in njihovo lastnino, da ne bodo nikoli pozabljeni. (Scoggins, 2006)  

 

2.6.1.5 Leo A Daly, Fallen Firefighters Memorial, 2012, Saint Paul Minnesota, ZDA 

 

Spomenik je postavljen vsem gasilskim postajam v državi, postavila ga je večja skupina 

umetnikov pod imenom Leo A Daly. Imena padlih gasilcev so napisana na 86 stebrih, kjer se 

vedno znova dodaja imena umrlih gasilcev na dolžnosti. Stebri so podoba teh, po katerih se 

gasilci spuščajo v nižja nadstropja in tako pridobijo na izvoznem času. Na teh stebrih je 

plošča z okroglo odprtino na vrhu, vse skupaj deluje, kot nek paviljon. Paviljon je zgrajen iz 

preperevajočega jekla, ki rjavi in s tem tvori zaščitno plast, proces je podoben oksidaciji pri 

gorenju. Med vsemi stebri pa je realistična podoba gasilca z otrokom v rokah, ki se vzpenja 

po gasilski avtomobilski lestvi, proti odprtini v paviljonu. Spomenik se mi je zdelo 

pomembno omeniti zaradi njegove celote, ki je zaradi oblike in zgoščenosti stebrov narejen 

tako, da gledalca povabi, da vstopi v paviljon. Spomenik je zaradi svoje dostopnosti, postal 

tudi igralo za otroke, ki se lahko spuščajo po stebrih in plezajo po lestvi. Figuri tu niti ne 

igrata posebne vloge, saj če bi odstranili figuri bi v gledalcu spodbudilo še več samostojne 

interpretacije. (Minnesota Fallen Firefighters Memorial / Leo A Daly. 2013) 
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Slika 31: Leo A Daly, 

Fallen Firefighters 

Memorial, 2012, Saint Paul 

Minnesota, ZDA 

 

Slika 32:  Leo A Daly, 

Fallen Firefighters 

Memorial, 2012, 557m², 

Saint Paul Minnesota, ZDA 
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3 AVTORSKO DELO 

 

Moja strast do gline se je začela s prvim letnikom na fakulteti, gasilstvo pa je v meni že od 

malih nog in z diplomsko nalogo sem želela združiti dve stvari, ki me dopolnjujeta. Cilj 

avtorskega dela je bil narediti osnutek za kvaliteten gasilski spomenik, ko pa sem začela z 

izdelavo osnutkov, sem le te naredila z iluzijo da vem, kakšen naj bi bil kvaliteten spomenik. 

Vsa moja dela stremijo k realizmu, želja je bila po predajanju sporočila, vendar je le ta preveč 

posreden. Problematika je v tem, da sem se preveč osredotočila na vsebino in zanemarila kipe 

kot izrazne in estetske prostorske elemente. Na sliki 33 in sliki 34 je prikazano moje prvo 

avtorsko delo, pri katerem sem za motiv izbrala plišastega zajčka. Ukvarjala sem se s 

transformacijo materiala ob stiku z ognjem, to sem poleg teksture poudarila še z uporabo 

različnih pigmentov. Skoraj polovica igrače je požgana in raztrgana, edini neokrnjen del pa je 

njegov moder nosek. Druga polovica je tudi poškodovana, vendar nam vseeno poda 

informacijo kakšna je bila igrača pred stikom z ognjem. V gledalcu sem želela vzbuditi 

občutek empatije in spomin na otroštvo. Hkrati pa opozoriti na minljivost življenja in 

poudariti nepomembnost materialnih dobrin. Današnje potrošništvo briše meje med 

potrošništvom kot temeljno človeško nujo in potrebo, brez katere preprosto ne bi preživeli in 

sodobnim potrošništvom, ki ustvarja imaginacije potrošniških želja, koncept želje ključnega 

  

Slika 33: Ana Kavčnik, Med vrsticami strahu in 

krivde, 2016, 29 x 23 x 34 cm, glazirana in 

engobirana keramika, lastni arhiv 

Slika 34: Ana Kavčnik, Med vrsticami strahu in 

krivde, 2016, 29 x 23 x 34 cm, glazirana in 

engobirana keramika, lastni arhiv 
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pomena. Z postavitvijo spomenika Med vrsticami strahu in krivde pred nakupovalni center bi 

poudarila kritiko na sodobno potrošništvo, ki kakovost življenja pogojuje z materialno 

blaginjo. Spomenik bi postavila na konstrukcijo, ki bi spominjala na nakupovalno polico. Ta 

pa bi se z pogledom oziral proti vhodu nakupovalnega centra.  

 

Na sliki 35 in sliki 36 je moje drugo avtorsko delo z naslovom Stanje pripravljenosti. 

Upodobljeni so obrabljeni škornji, obdajajo pa jih nagubane delovne hlače. Pri modeliranju 

hlač sem se ukvarjala s tem, da bi ohranila naravo lastnosti dejanske strukture in lastnosti 

tkanine, prav tako je pri škornjih modelirana lastnost materiala škornjev. Hlače so skrčene na 

malo površino, vendar v primerjavi s škornji, ki so konstrukcija kipa, nad njimi prevladajo.  

Kip je modeliran iz gline.  Material je sam po sebi krhek, vendar sem se z uporabo glazure 

želela čim bolj približati iluziji brona. Statična in trdna kompozicija že sama po sebi daje 

občutek teže, z iluzijo brona pa je to še dodatno poudarjeno. V gledalcu sem želela vzbuditi 

vtis, da so škornji in hlače  pripravljeni, da jih lahko kdorkoli v trenutku obleče. Ko gasilci 

dobijo poziv, se morajo kar se da hitro obleči v intervencijsko obleko in izvoziti z gasilskega 

doma ali brigade. Da poskrbijo za čim krajši izvozni čas, imajo svojo osebno opremo vedno 

pripravljeno za hitro oblačenje. Ko ob koncu intervencije gasilci slečejo hlače, ostanejo obuti. 

Tako pustijo hlače na škornjih, da ob naslednjem pozivu lahko skoraj dobesedno skočijo v 

škornje, potegnejo naramnice hlač in so že skoraj pripravljeni za pomoč. Stanje 

pripravljenosti je osnutek za spomenik prostovoljnim in poklicnim gasilskim enotam, ki so 

leta 2014 zaradi žledoloma več kot en teden bila ves čas v stanju pripravljenosti.  

  

  

Slika 35: Ana Kavčnik, Stanje pripravljenosti, 

2016, 32 x 52 x 36 cm, glazirana keramika, lastni 

arhiv 

Slika 36: Ana Kavčnik, Stanje pripravljenosti, 

2016, 32 x 52 x 36 cm,  glazirana keramika, 

lastni arhiv 
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Zadnje avtorsko delo, prikazano na sliki 37 in sliki 38, nosi naslov Zadnja odločitev. 

Upodobila sem figuro gasilca, ki ima na sebi zaščitno obleko, čelado ter izolirni dihalni 

aparat, ki z masko zakriva obraz in mu s tem odvzame osebno identifikacijo in ga naredi 

anonimnega. Figura je rahlo deformirana in je  modelirana le do pasu ter nagnjena naprej. 

Pogled  ima usmerjen na v rokah držečega dojenčka, ovitega v draperijo. Želela sem poudariti 

kontrast med figurama, kar sem najbolj poudarila s teksturo, saj je figura gasilca grobo 

obdelana, dojenček pa je ovit z mehko delujočo draperijo, ki se ovija okoli njega. Pri 

dojenčku je viden obraz, z njegovim mirnim izrazom na obrazu sem želela omogočiti možnost 

različnih občutkov in interpretacij. Kip je osnutek za spomenik trem prostovoljnim gasilcem, 

ki so leta 2003 umrli na intervenciji. 

 

  

Slika 37: Ana Kavčnik, Zadnja odločitev, 2016, 

60 x 42 x 68 cm, glina, lastni arhiv 

Slika 38: Ana Kavčnik, Zadnja odločitev, 2016, 

60 x 42 x 68 cm, glina, lastni arhiv 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Cilj moje diplomske naloge je bilo narediti pregled gasilskih spomenikov v Sloveniji in 

uvideti ali imamo tudi kak kakovosten gasilski spomenik. Za kakovosten spomenik je nujno 

potreben likovno osveščen naročnik, ki avtorju dopušča izražati osebno umetniško identiteto.  

Potrebno pa je tudi avtorjevo razumevanje spomeniške celote. Kakovosten spomenik nagovori 

javnost najprej s svojo likovno in nato spomeniško dimenzijo. Skoraj polovica gasilskih 

spomenikov spada v ljudsko umetnost, ki je razmeroma mlada in nižje kvalificirana umetnost. 

Večinoma so to dela neizobraženih umetnikov, katerih umetniško ustvarjanje ni njihova 

primarna dejavnost. Spominske plošče z reliefnimi portreti so zasnovane realistično in 

modelirane brez prepričljivejše izrazne moči, prav tako oba omenjena doprsna portreta. 

Zatekanje k realističnim upodobitvam posameznikov pa ponovno odraža željo naročnikov po 

splošni razumljivosti. Med kakovostne gasilke spomenike v Sloveniji, kot kvalitetne 

spomeniške celote lahko opredelim le Kip sv. Florijana na Ptuju (Slika 7), Nagrobni spomenik 

Franu Barletu v Ljubljani (Slika 9) in Nagrobni spomenik Matevžu Hacetu v Podcerkvi (Slika 

10). Že pred raziskovanjem sem pričakovala, da bo število spomenikov napram razširjenosti 

gasilske organizacije v Sloveniji majhno. Danes imamo v Sloveniji ustanovljenih že več kot 

1300 gasilskih društev, ki imajo več kot 130.000 članov. Gasilstvo na Slovenskem se za 

spominska obeležja večinoma odloča za spominske plošče, saj so cenovno ugodnejše. Tu se 

še posebej odraža vloga naročnika, saj so Prostovoljna gasilska društva neprofitne 

organizacije in delujejo večinoma na osnovi prostovoljnega dela ter prostovoljnih prispevkov. 

Med samim raziskovanjem sem jih zasledila več kot 170. Od tega je večina posvečena padlim 

članom gasilskih društev med vojno, sledijo jim plošče posameznikom, ki so v gasilstvu 

naredili velike korake, plošče umrlim članom in članom, ki so umrli na intervencijah.  Večina 

spominskih obeležij, ki imajo kiparske elemente so podarili društvom avtorji ali pa so se zanje 

zbirala prostovoljna sredstva. Podarjeni spomeniki so lahko zelo problematični, saj zanje ni 

potreben noben natečaj. 
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