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Začetki delovanja KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava  
Začetki delovanja KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava segajo v leto 1907. 2. 
decembra 1907 so se v gostilni Muršec zbrali očetje današnje godbe ter se dogovorili za 
ustanovitev le-te. Imenovali so vodjo godbe ter s pomočjo domačinov kupili prve inštrumente.. 
Prvi kapelnik je bil učitelj iz Frama.  
KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava skozi čas  
V godbi je deloval mlad fant, ki je imel velik talent za glasbo. Poklican je bil v vojno, po njej pa 
se je kot invalid vrnil na Spodnjo Polskavo, kjer je leta 1916 prevzel godbo kot kapelnik. Godba 
je pridobivala na kvaliteti in prepoznavnosti. Začeli so igrati v okoliških krajih. Med leti 1920 in 
1940 je godba veljala za najbolj znano godbo na Spodnjem Štajerskem. V času 2. svetovne 
vojne so partizani pobrali inštrumente ter jih odnesli s seboj. Godba je ostala brez vseh 
inštrumentov. Po vojni se je godba s pomočjo starega kapelnika začela postavljati na noge. 
Zbirali so denar ter nabavili nove inštrumente. Kapelnik je godbo pomladil z mladimi, talenta 
polnimi godbeniki. Godbo je vodil petdeset let – vse do osemdesetega leta starosti – zvest pa 
ji je ostal vse do smrti kot godbenik na malem bobnu. Njegovo mesto je kmalu po njegovem 
odstopu nasledil kapelnik s Pragerskega, ki je bil član godbe že prej in je godbo vodil štirinajst 
let. Naslednji kapelnik iz Črešnjevca je bil dober in predvsem vztrajen učitelj ter je godbo vodil 
sedem let.  
Danes v godbi pod imenom KUD Gasilske godbe na pihala Spodnja Polskava in dirigentske 
palice Jerneja Senegačnika starejšega preigrava več kot štirideset godbenikov, ki prihajajo z 
vseh koncev Slovenije. Med člani je veliko priznanih glasbenikov, zato je kvaliteta ustvarjanja 
na visokem nivoju. Godbeniki vadijo dvakrat tedensko, se dodatno med letom izpopolnjujejo 
na več delovnih vikendih in opravijo več kot štirideset nastopov letno. Jedro delovanja in 
ustvarjanja predstavljata tradicionalni Božično-novoletni koncert in tradicionalno srečanje 
pihalnih godb, ki ga godbeniki organizirajo vse od leta 1973.1  
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