
74       150 let gasilstva v Kanalu

Žig, ki ga je društvo uporabljalo ob koncu 19. in za-
četku 20. stoletja, je bil podoben današnjemu. Za če-
lado sta bila križno postavljena cepin (levo) in sekirica 
(desno). Okoli čelade je bil vgraviran napis Prostovoljna 
požarna straža v Kanalu. Po prvi svetovni vojni ga je za-
menjal žig s podobo sv. Florjana, ki v desni roki drži 
svetniško palico, v levi pa vrč z vodo, s katerim gasi go-
rečo stavbo. Napis je ostal isti kot za časa Avstro-Ogr-
ske. V času Jugoslavije se je na žig vrnila čelada, kateri 

so dodali peterokrako zvezdo, pred njo pa prekrižana 
bakla (levo) in sekirica (desno). Naziv na žigu Prosto-
voljno gasilko društvo KANAL – okraj Gorica.
Leta 1978 je znak ob 100-letnici društva oblikoval do-
mačin in tudi član društva Darko Garlatti. Na znaku je 
v sredino postavljen kanalski most, pod katerim teče 
reka Soča. Levo zgoraj so lipovi listi, desno pa ognjeni 
plameni. Poleg znaka je za proslavo naslikal še dve sliki 
maršala Tita.105

Simboli in odlikovanja društva

105 Ustni vir: Ivan Gorjanc, 12. 05. 2013.
106 Markič, Znaki in simboli društva.

Simboli društva

PGD uporablja danes gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije.
- Gasilski znak (gasilska čelada, za čelado sta prekrižani levo bakla in desno gasilska sekirica).
- Prapor PGD ima na hrbtni strani naslednjo podobo: izdelan je iz svilene ognjeno rdeče barve. V sredini pra-

pora sta iz lipovih listov vtkan venec v zlati barvi in čelada. V sredini širine čelade se pod kotom 90 stopinj 
sekata ročaja gasilske sekirice (desno) in bakle (levo). Nad čelado je v polkrogu napis »PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO«, pod čelado pa je izpisano z enakimi črkami ime kraja. Na levi strani lipovega venca 
je izpisano leto ustanovitve, na desni strani pa leto razvitja prapora. Prapor ima na drugi strani podobo 
kanalskega mostu. Pod podobo je z enakimi črkami kot prostovoljno gasilsko društvo napis »NA POMOČ«. 
Prapor je obrobljen z zlato vrvico. 

- Mladinski gasilski prapor je izdelan iz svilene tkanine, ognjeno rdeče barve. Barva sprednje strani prapora 
je ognjeno rdeča, v sredini pa ima predpisan gasilski znak v zlati barvi, z zlato baklo na levi strani in gasilsko 
sekirico na desni strani. Nad znakom je v polkrogu napis »GASILSKA MLADINA«, pod znakom pa »PROSTO-
VOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KANAL«. Druga stran prapora je prav tako izdelana iz svilene tkanine modre 
barve. V sredini prapora je v krogu izvezenih 18 lipovih listov. V sredini kroga je izvezena podoba z leve 
mladinke in z desne mladinca. V vseh štirih kotih je prapor okrašen z ljudskim ornamentom in obrobljen z 
zlato vrvico.106
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Slika 34
Žig iz začetka 20. stoletja 
(arhiv: ASPGO)

Slika 35
Žig iz obdobja med obema 
vojnama 
(arhiv: PANG)

Slika 36
Žig v času Jugoslavije 
(arhiv: PANG)

Slika 37
Današnji žig 
(arhiv: GZNG)

Slika 38
Znak ob 100-letnici društva 
Avtor: Darko Garlatti

Slika 39
Znak ob 150-letnici gasilstva 
Posodobitev in digitalizacija: 
Branko Drekonja in Tadej 
Paravan

Odlikovanja in simboli društva


