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Uvod

Slovensko prostovoljno gasilstvo ima izjemno bogato 
tradicijo, na katero smo lahko ponosni prav vsi prebi-
valci Slovenije, ne le gasilci. Prvo prostovoljno gasilsko 
društvo, takrat imenovano »požarna bramba«, je bilo 
ustanovljeno na pobudo graščaka dr. Josipa Savin-
ška leta 1869 v Metliki. Naslednje leto, leta 1970, so 
sledile ustanovitve PGD Laško, Ljubljana – mesto in 
Ptuj. Začelo se je obdobje organiziranega gasilstva na 
Slovenskem.

Gasilska zveza Slovenije je krovna organizacija več kot 
162.000 prostovoljnih gasilcev. Ti se združujejo v 1341 
prostovoljnih gasilskih društvih, 120 gasilskih zvezah in 
17 gasilskih regijah.

V počastitev pomembnih zgodovinskih mejnikov so po-
tekale številne dejavnosti. Vse prireditve je spremljal 
enoten logotip, ki ga je sprejel Upravni odbor Gasilske 
zveze Slovenije 25. januarja 2019.

Vse prireditve so z govorci, nastopajočimi in gosti dostoj-
no predstavile pomen in vlogo gasilstva v preteklosti ter 
prikazale javnosti njihovo organiziranost, usposobljenost 
in opremljenost prostovoljnih gasilskih društev in njiho-
vih operativnih enot. Pri tem smo izpostavili njihovo po-
vezljivost, odzivnost in učinkovitost v sistemu zaščite in 
reševanja, ne glede na vrsto intervencije.

LETO JUBILEJEV SLOVENSKIH GASILCEV
A YEAR OF ANNIVERSARIES FOR SLOVENIAN 
FIREFIGHTERS

Janko Cerkvenik
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana, janko.cerkvenik@gasilec.net

Povzetek
Leto 2019 je bilo za slovensko gasilstvo zelo pomembno, saj smo praznovali 150-letnico PGD Metlika in 
hkrati 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70. obletnico ustanovitve Gasilske zveze Slo-
venije ter 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Poleg tega smo se spom-
nili še na 70. obletnico nastanka gasilske himne. Častni pokrovitelj vseh prireditev je bil Borut Pahor, pred-
sednik Republike Slovenije. Gasilske prireditve v jubilejnem letu so imele poseben poudarek in prelomen 
pomen, saj je bilo treba z vodstvom in organi Gasilske zveze Slovenije kritično oceniti delo v preteklem 
desetletju in uskladiti programe prireditev tako, da so izžarevali primerno motiviranost za nove cilje v pri-
hodnjem desetletju. Organizacijski odbor se je zavedal svoje naloge, da pripravi dogodke, ki bodo predvsem 
poudarjali trajne vrednote gasilske organizacije in da bodo udeleženci in gostje čutili, da so sestavni del 
vsake zgodbe. 

Abstract
2019 was a very important year for Slovenian firefighters: we commemorated the 150th anniversary of 
the Metlika Volunteer Fire Brigade; the 150th anniversary of organized firefighting in Slovenia; 70 years 
of the establishment of the Firefighting Association of Slovenia; and 50 years of the Dr. Branko Božič 
Slovenian Firefighter Museum in Metlika. We also commemorated the 70th anniversary of the creation 
of the firefighters’ anthem. The honorary patron of all the events was the President of the Republic of 
Slovenia, Borut Pahor. The firefighting events held in the jubilee year had a special emphasis and were of 
groundbreaking importance, as it was necessary to critically assess the work of the past decade with the 
leadership and the bodies of the Slovenian Firefighter Association, and to coordinate event programmes 
to display appropriate motivation for new goals in the next decade. The organizational committee was 
aware of its task to prepare the events so that they would primarily emphasize the enduring values of the 
firefighting organization and that the participants and guests would feel that they were an integral part 
of each story. 

 Slika 1: Logotip 
prireditev (foto: 
arhiv GZS)

Figure 1:  Logo 
of the events 
(Photo: 
Archive of the 
Firefighting 
Association of 
Slovenia)
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Praznovanje 50-letnice 

gasilskega muzeja

Sreda, 28. avgusta 2019, je bila posvečena praznova-
nju prve izmed okroglih obletnic. S svečano akademijo 
smo gasilci zaznamovali 50-letnico Slovenskega gasil-
skega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. 

V prostorih muzeja je od 12. ure dalje potekala novi-
narska konferenca. Na njej so predstavnikom medijev 
spregovorili Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije, Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Amir 
Mehadžić, predsednik PGD Metlika, in Martin Štubljar, 
predsednik GZ Metlika.

Z državno in gasilsko himno se je ob 13. uri na grajskem 
dvorišču začela osrednja slovesnost ob 50. obletnici 
ustanovitve Slovenskega gasilskega muzeja dr. Bran-
ka Božiča v Metliki. Zbrali so se člani organov Gasilske 
zveze Slovenije in Belokranjske gasilske regije, men-
torji in nagrajenci, ki so sodelovali na vseslovenskem 
likovnem in literarnem natečaju učencev osnovnih šol, 
ter gostje mag. Petra Culetto, državna sekretarka na 
Ministrstvu za kulturo, Darko But, generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in reševanje, in Darko Zevnik, žu-
pan Občine Metlika.

Prisotne je v imenu gostiteljev najprej pozdravil Mar-
tin Štubljar, predsednik GZ Metlika in belokranjske 
regije. Darko Zevnik, župan Občine Metlika, je izrekel 

dobrodošlico vsem navzočim nadaljeval: »Biti gasilec 
je poslanstvo. Odločitev o tem, ali bo kdo gasilec, 
sprejmemo že v otroštvu. Največkrat botruje temu 
dejstvo, da so že naši starši, bratje, sestre ali znanci 
vključeni v to plemenito organizacijo. In ko si enkrat 
gasilec, si gasilec za vse življenje.« 

Poudaril je, da je Občina, skupaj z domačimi gasilci, 
zavzeto pripravila vse potrebno, da bodo prireditve 
v jubilejnem letu potekale nemoteno. Na koncu se je 
še enkrat zahvalil vsem gasilcem za vsakodnevno 
opravljeno delo.

Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je 
po uvodnih pozdravih izrazil navdušenje nad dejstvom, 
da so mladi na natečaju sodelovali z več kot 3000 
prispevki in tako pokazali spoštovanje do dela, ki ga 
opravljamo gasilci. S praznovanjem obletnic gasilci 
utrjujemo naš odnos do zgodovine gasilstva. Zahvalil 
se je vsem, ki so pomagali pripraviti svečanosti ob 
letošnjih okroglih obletnicah. Omenil je, da so udeležbo 
na osrednjih prireditvah potrdile številne delegacije iz 
tujine, s čimer so pokazale, da spoštujejo delo slovenskih 
gasilcev. Zahvalil se je državnim organom – še posebej 
Upravi RS za zaščito in reševanje ter Ministrstvu za 
obrambo – za podporo pri našem delu.

Petra Planinc, kustosinja v Slovenskem gasilskem 
muzeju dr. Branka Božiča, je orisala začetke delovanja 
muzeja in njegov razvoj. 

 Slika 2:  Utrinek s praznovanja obletnice (foto: arhiv GZS)
 Figure 2:  The anniversary celebration (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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Slavnostna govornica na akademiji je bila mag. Pe-
tra Culetto, državna sekretarka na Ministrstvu za 
kulturo, ki je med drugim dejala: »Ko praznujemo 
150 let organiziranega gasilstva na Slovenskem, 
70 let ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50 
let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Boži-
ča, je pravzaprav praznik … Gasilstvo je ena najbolj 
razvitih oblik prostovoljstva pri nas. Poslanstvo, ki 
ga opravljate, je plemenito in ob dnevih, kot je ta, 
se spodobi reči HVALA! Gasilstvo kot civilno-druž-
bena organizacija je nosilec načela solidarnosti, 
humanosti. Hkrati ima slovensko prostovoljno ga-
silstvo izredno pomembno narodno-buditeljsko in 
kulturno vlogo – je del slovenske nacionalne iden-
titete. In prav tu, v Metliki, je bilo pred stoletjem in 
pol ustanovljeno prvo gasilsko društvo, imenovano 
požarna bramba. Ne smemo pozabiti, da je sloven-
sko prostovoljno gasilstvo precej prispevalo tudi k 
ohranjanju slovenskega jezika, kar je tudi področje 
Ministrstva za kulturo. Veliko zaslug za to ima eden 
najpomembnejših organizatorjev – Ignacij Merhar. 
Bil je pobudnik poveljevanja v maternem jeziku, s 
čimer je dal novo dimenzijo v razvoju slovenskega 
jezika in pri krepitvi slovenske nacionalne zavesti.«

Prireditev sta popestrili klarinetistka Hana Rus in 
pevka Tina Pezdirec, udeleženci prireditve pa so si lahko 
ogledali dve razstavi – na grajskem dvorišču razstavo 

najboljših likovnih in literarnih del natečaja »Gasilci, 
na pomoč!«, v prostorih Slovenskega gasilskega 
muzeja dr. Branka Božiča pa priložnostno razstavo ob 
150-letnici gasilstva na Slovenskem.

150-letnica PGD Metlika

V soboto, 7. septembra 2019, je bila v šotoru pred ga-
silskim domom osrednja slovesnost Prostovoljnega ga-
silskega društva Metlika ob 150. obletnici ustanovitve. 
To je bil hkrati uvod v dvodnevno praznovanje jubilejev 
slovenskega prostovoljnega gasilstva. Slovesnost se je 
začela s pozdravom gostov, ki so s prisotnostjo izrazili 
spoštovanje do najstarejšega prostovoljnega gasilskega 
društva na Slovenskem. Med številnimi gosti naj omeni-
mo mag. Dejana Židana, predsednika Državnega zbora 
RS, Darka Buta, generalnega direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje, Janka Cerkvenika in Francija Petka, 
predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Dar-
ka Zevnika, župana Občine Metlika, Martina Štubljarja 
in Petra Šneljarja, predsednika in poveljnika GZ Metlika, 
Stanislava Bajuka, častnega predsednika PGD Metlika, 
ter številne predstavnike gasilskih zvez iz tujine.

Mladi gasilci iz PGD Metlika so pripravili zelo domisel-
no igro, skozi katero so navzoče popeljali v davno leto 
1869, ko je bila na pobudo graščaka in viteza dr. Jo-
sipa Savinška ustanovljena prva požarna bramba na 
Slovenskem. 

 Slika 3:  Praznovanje PGD Metlika (foto: arhiv GZS)
 Figure 3:  Celebration of the Metlika Volunteer Fire Brigade (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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Uvodni nagovor je imel Amir Mehadžič, predsedni-
ku PGD Metlika. V nadaljevanju programa so prvemu 
prostovoljnemu gasilskemu društvu na Slovenskem v 
krajših nagovorih čestitali Martin Štubljar, predsednik 
GZ Metlika, župan Darko Zevnik in Janko Cerkvenik, 
predsednik Gasilske zveze Slovenije. Osrednji govornik 
je bil mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije. Sledila je podelitev visokih gasilskih 
priznanj in odlikovanj. Med številnimi prejemniki je bil 
tudi mag. Dejan Židan, ki je prejel spominske plakete 
Gasilske zveze Slovenije, domače društvo pa je prejelo 
posebno plaketo Gasilske zveze Slovenije.

Počastitev 70-letnice Gasilske 

zveze Slovenije in 150-letnice 

organiziranega gasilstva na 

Slovenskem

V nedeljo, 8. septembra 2019, je bila v Metliki, zibelki slo-
venskega gasilstva, osrednja slovesnost ob pomembnih 
gasilskih jubilejih – 70-letnici Gasilske zveze Slovenije in 
150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem. 

Dopoldne je bila v Kulturnem domu Metlika svečana 
akademija ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije. Pri-
sotne je v dvorano »pospremila« Tamburaška skupina 
KUD Božo Račič iz Adlešičev. Poleg vodstva Gasilske 

zveze Slovenije s predsednikom Jankom Cerkvenikom 
in poveljnikom Francijem Petkom na čelu, članov uprav-
nega odbora, poveljstva, arbitraže in strokovne službe 
krovne organizacije, nagrajencev Matevža Haceta ter 
vodstva domačih gasilcev so se akademije udeležili 
številni visoki gostje: minister Karl Erjavec – obrambni 
minister, ki je bil tudi osrednji govornik na akademiji, 
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Tore Eriksson in Milan Dubravac, predse-
dnik in podpredsednik CTIF (International Association 
of Fire and Rescue Services), Martin Štubljar in Peter 
Šneljer, predsednik in poveljnik GZ Metlika, Darko Zev-
nik, župan Občine Metlika, ter Miran Korošak, predse-
dnik Združenja Slovenskih poklicnih gasilcev. Prisotni 
so bili tudi najvišji predstavniki Planinske zveze Slove-
nije in Rdečega križa Slovenije ter najvišji predstavniki 
gasilskih zvez iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, 
Slovaške in Srbije.

Kvartet trobil Metlika je v uvodu zaigral slovensko in 
gasilsko himno. V imenu gostiteljev – belokranjskih in 
metliških gasilcev – je zbrane najprej nagovoril Mar-
tin Štubljar, predsednik GZ Metlika, nato pa je navzoče 
pozdravil še župan Darko Zevnik. 

Predsednik Janko Cerkvenik je v svečanem nagovoru 
povzel delo Gasilske zveze Slovenije in pomembne do-
godke, ki se nanašajo na delo gasilcev v zadnjih desetih 
letih, in predstavil statistične podatke o Gasilski zvezi 
Slovenije. Poudaril je, da gasilstvo predstavlja najmno-
žičnejšo organizacijo v naši državi ter pomemben člen 

 Slika 4:  Svečana akademija v Metliki (foto: arhiv GZS)
 Figure 4:  Solemn ceremony in Metlika (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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v III. stebru nacionalne varnosti, ki ga zagotavlja sis-
tem zaščite in reševanja. Članstvo sestavlja kar 25 % 
mladih in 30 % članic. Z dobrim strokovnim usposablja-
njem zagotavlja gasilska organizacija 50.000 operativ-
nih članov, ki izvajajo javno gasilsko službo z ustrezno 
operativno pripravljenostjo ob požarih in drugih narav-
nih nesrečah. Vsako leto 14.000 prostovoljnih gasilcev 
s programi temeljnih in dopolnilnih usposabljanj dopol-
ni znanje ter veščine. 

Slavnostni govornik na akademiji je bil Karl Erjavec, mi-
nister za obrambo Republike Slovenije, ki je med dru-
gim izpostavil, da imajo gasilci dolgo in bogato tradicijo. 
So eden od stebrov slovenske državnosti, na kar pre-
večkrat pozabljamo. Ne gre le za gašenje požarov, gre 
za mnogo več – za solidarnost, ohranjanje slovenstva. 
Poudaril je pomembno vlogo zlasti prostovoljnih gasil-
cev, ki so v preteklosti ohranjali jezik, gojili slovensko 
pesem, ohranjali kulturo in oblikovali družabno življenje. 
Zahvalil se je vsem gasilcem za opravljeno delo in jim 
čestital za okrogle jubileje.

Sledila je podelitev plaket Gasilske zveze Slovenije 
predstavnikom tujih delegacij, Planinski zvezi Slovenije, 
Rdečemu križu Slovenije, Izobraževalnemu centru RS 
za zaščito in reševanje, Gasilski zvezi Metlika, General-
štabu Slovenske vojske, Združenju slovenskih poklicnih 
gasilcev, Občini Metlika, Upravi RS za zaščito in reše-
vanje ter Darku Butu, Državnemu svetu RS in Mini-
strstvu za obrambo RS ter Karlu Erjavcu. Plakete sta 
podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in 
poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Osrednja svečanost ob 

150-letnici organiziranega 

gasilstva na Slovenskem

Pred začetkom osrednjega dogodka – velike gasilske 
parade z mimohodom gasilk in gasilcev ter sil za zaš-
čito in reševanje, v kateri je sodelovalo več kot 3300 
gasilk in gasilcev ter drugih pripadnikov sil za zaščito 
in reševanje – vanjo je bil vključen tudi pester motori-
ziran del – sta se prireditvi pridružila notranji minister 
Boštjan Poklukar ter Marjan Šarec, predsednik Vlade 
Republike Slovenije. Udeleženci so v Metliko prispeli iz 
celotne Slovenije z več kot 60 avtobusi in 130 gasilski-
mi vozili.

Ko so se gasilke in gasilci, razporejeni po ešalonih ga-
silskih regij, zbrali pred pokritim odrom, se je začelo 
sklepno dejanje praznika slovenskih gasilcev v Metliki. 
Na odru so se zbrali številni ugledni gosti, med njimi: 
Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Sloveni-
je, notranji minister Boštjan Poklukar, Samo Bevk, 
predsednik Odbora za obrambo pri Državnem zboru 
Republike Slovenije, Boris Doblekar, poslanec Držav-
nega zbora Republike Slovenije, Darko But, general-
ni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Janko 
Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije, Miran Korošak, predsednik 
Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, Ivan Mikuž, 
predstavnik Slovenske vojske, Tomo Kraševec, pred-
stavnik Zveze slovenskih častnikov, Tore Erikson in 

 Slika 5:  Utrinek z osrednje svečanosti v Metliki (foto: arhiv GZS) 
 Figure 5:  A shot of the main ceremony in Metlika (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia) 
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Milan Dubravac, predsednik in podpredsednik CTIF, 
novomeški škof monsinjor Andrej Glavan ter Darko 
Zevnik, župan Občine Metlika. Prireditev so spremljali 
tudi predstavniki gasilcev iz sosednjih in drugih držav, 
člani organov Gasilske zveze Slovenije, belokranjske 
regije, GZ in PGD Metlika ter prejemniki priznanj Ma-
tevža Haceta.

Zbrane so nagovorili Martin Štubljar, predsednik Be-
lokranjske regije in GZ Metlika, Darko Zevnik, župan 
Občine Metlika, in Janko Cerkvenik, predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije. Slavnostni govornik je bil Marjan 
Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije, ki je med 
drugim dejal, da si pred 150 leti niso predstavljali, da 
bo gasilska organizacija na Slovenskem dosegla tako 
nesluten razvoj. Da bo gasilska organizacija na Sloven-
skem pojem ponosa, discipline, spoštovanja, tovarištva 
in predvsem človečnosti, kajti gasilska organizacija je 
največja humanitarna organizacija v Republiki Sloveniji. 
V imenu države, v imenu vseh prebivalk in prebivalcev 
Republike Slovenije se je iskreno zahvalil vsem gasilkam 
in gasilcem za opravljeno delo.

Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in povelj-
nik Gasilske zveze Slovenije, sta ob koncu prireditve 
podelila plakete ob 150-letnici slovenskega gasilstva 
Odboru za obrambo pri Državnem zboru Republike 
Slovenije, Ministrstvu za notranje zadeve in Marjanu 
Šarcu, predsedniku Vlade Republike Slovenije.

Praznovanje 70-letnice 

uglasbitve himne slovenskih 

gasilcev

V jubilejnem letu 2019 so slovenski gasilci praznovali 
tudi 70-letnico uglasbitve pesmi Ivana Krpača Gasil-
ska, ki jo je leta 1993 Gasilska zveza Slovenije uradno 
razglasila za himno slovenskih gasilcev. Pesem Gasilska 
je sicer leta 1949 napisal Edvard Roessner. Jubilej je bil 
slovesno zaznamovan v nedeljo, 3. novembra 2019, v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu. 

Prireditev sta na pobudo zborovodje Janeza Koleriča 
in pod pokroviteljstvom Gasilske zveze Slovenije ter 
Mestne občine Slovenj Gradec organizirala domače 
gasilsko društvo in Vaška skupnost Šmartno pri Slo-
venj Gradcu. Na njej so v kulturnem programu sodelo-
vali gasilski ženski in moški zbori iz Ormoža, Gorišnice, 
Planine pri Sevnici in Šmartnega pri Slovenj Gradcu 
ter Glasbena šola Slovenj Gradec ter kvartet rogistov 
Slovenj Gradec. Med številnimi gosti so se slovesnosti 
udeležili Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik 
in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, dr. Janja Kramer 
Stajnko in Milan Antolin, namestnica predsednika in 
podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, Jože Kašnik 
in Zdravko Sešel, predsednik in poveljnik GZ Mislinjske 
doline, Albert Gradišnik, predsednik PGD Šmartno pri 

 Slika 6a: Praznovanje uglasbitve himne v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (foto: arhiv GZS)
 Figure 6a: Celebrating the setting of the anthem to music in Šmartno near Slovenj Gradec  

(Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)



487UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Janko Cerkvenik: LETO JUBILEJEV SLOVENSKIH GASILCEV

Slovenj Gradcu, Tilen Klugler, župan MO Slovenj Gra-
dec, Štefka Kučan, hčerka Ivana Krpača in častna ob-
čanka MO Slovenj Gradec, ter drugi.

Zaključna prireditev ob 

150-letnici gasilstva na 

Slovenskem

V petek, 15. novembra 2019, je ob 19. uri v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Gasilska zveza 
Slovenije pripravila svečano akademijo ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem. Za nepozaben večer, v kate-
rem smo poleg priznanih glasbenih ustvarjalcev spre-
mljali nastope mladine, članic in članov iz gasilskih vrst, 

sta za scenarij in režijo poskrbela Rok in Blaž Švab. 
Slavnostni govornik je bil Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije. Prireditev si je ogledalo približno 
1300 članic in članov naše organizacije.

Program prireditve se je začel s slovensko himno, ki jo 
je zapel Združeni gasilski pevski zbor. Voditelj akademije 
Jure Sešek, ki je uvodoma pozdravil navzoče goste na 
prireditvi, med katerimi so bili širše vodstvo Gasilske 
zveze Slovenije z Jankom Cerkvenikom in Francijem 
Petkom, predsednikom in poveljnikom Gasilske zveze 
Slovenije, Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije 
in častni pokrovitelj vseh dogodkov, povezanih z jubileji 
slovenskega gasilstva, Marjan Šarec, predsednik Vla-
de RS, Karl Erjavec, minister za obrambo, Samo Bevk, 
predsednik Odbora za obrambo pri Državnem zboru, 
Alenka Ermenc, načelnica Generalštaba Slovenske 

Slika 6b: 
Notni zapis himne 
»Gasilska«

Figure 6b:  
»The Firefighters’ Song« 
(»Gasilska«) anthem  
sheet music.
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vojske, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, 
Darko But, generalni direktor URSZR, Tomaž Pečjak, 
namestnik generalne direktorice Policije, mag. Boris 
Balant, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Stanislav Zore, 
ljubljanski nadškof, Darko Zevnik, župan Občine Metlika, 
in prijatelji gasilci iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije.

Navzoče je pozdravil Janko Cerkvenik, predsednik Ga-
silske zveze Slovenije, in se vsem vabljenim gostom zah-
valil za njihovo pomoč in podporo. V govoru je poudaril: 
»Pomembno se mi zdi deliti z vami ugotovitev kulturnega 
antropologa in etnologa dr. Rajka Muršiča, da so tako dr-
žavni kot tudi ostali prazniki predvsem orodja spomina 
in lepilo pripadnosti. Po prepričanju slednjega je bistvo 
praznovanja v tem, da s tem ravnanjem potrjujemo in 
vzdržujemo družbene vezi, najbolj pomembna vsebina 
praznovanja pa so medsebojni odnosi in ustvarjalnost. 
Če praznovanjem ne namenimo dovolj pozornosti pri 
obnavljanju odnosov ali grajenju novih, potem zgrešimo 
bistvo. Prepričan sem, da naša letošnja praznovanja niso 
zgrešila tega bistva. Na vsakodnevni operativni ravni smo 

veseli sodelovanja z resornim ministrstvom in Upravo za 
zaščito in reševanje, ki skrbi za nemoteno delovanje krov-
ne in nižjih prostovoljnih ter poklicnih organizacij. Ponosni 
smo na delo in vlogo pri nastajanju naše organizacije in ob 
nastanku lastne države, kot tudi na to, da z aktivnim drža-
vljanstvom krepimo svojo vlogo v sodobni družbi.«

Po obeh nagovorih so imeli na odru za dobro uro in pol 
glavno besedo uveljavljeni slovenski ansambli in posa-
mezniki. V prav vsaki glasbeni točki je sodeloval vsaj en 
član ali članica gasilske organizacije, na kar smo lahko 
gasilci še posebej ponosni.

Predsednik in poveljnik sta Blažu in Roku Švabu ter 
povezovalcu programa Juriju Sešku za organizacijo 
prireditve podelila »zahvalo za sodelovanje na akademi-
ji ob 150-letnici gasilstva«. Zahvale so prejeli tudi vsi 
nastopajoči ansambli.

Ob koncu se je v dvorani razleglo gromko ploskanje 
navzočih ob podatku, da so se vsi nastopajoči odpove-
dali honorarjem in drugim stroškom.

Slika 7:  
Pozdravni nagovor Janka 
Cerkvenika, predsednika 
Gasilske zveze Slovenije 
(foto: arhiv GZS)

Figure 7:
Opening address by Janko 
Cerkvenik, President 
of the Firefighting 
Association of Slovenia 
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association of 
Slovenia)

Slika 8:  
Slavnostni govornik 
in častni pokrovitelj 
Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije (foto: 
arhiv GZS)

Figure 8:
Keynote speaker and 
honorary patron, the 
President of the Republic 
of Slovenia, Borut Pahor 
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association of 
Slovenia)
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Program se je končal z gasilsko himno, ki jo je zapel 
Združeni gasilski pevski zbor pod vodstvom dirigenta 
Janeza Koleriča.

Sklepne misli

Slovenski gasilci smo z opisanimi prireditvami skleni-
li jubilejno leto 2019 in tako v sodelovanju z najvišjimi 
predstavniki državne oblasti pomembno opozorili na 
našo vlogo v družbi in izpostavili svojo požrtvovalnost 
in pripadnost slovenskemu narodu. 

Razvoj gasilske organizacije bo tudi v prihodnje sledil 
dolgoročnim ciljem, ki jih imamo zapisane v Kongre-
snih usmeritvah, sprejetih na XVII. kongresu krovne 

organizacije leta 2018 na Ptuju. V njih želimo, da ga-
silska organizacija ostane najmnožičnejša humanitar-
na organizacija v državi, s pestrim medgeneracijskim 
dialogom, ki bo tudi v prihodnje poudarjala uveljavlje-
nje vrednote, ki temeljijo na načelih altruizma in priza-
devanj za primerno sobivanje v naši družbi. Hkrati se 
bomo trudili, da bomo z zavzetim delom na vseh ravneh 
operativnega vodenja, strokovno in učinkovito, dose-
gali vse zastavljene cilje, zapisane v zakonskih aktih, in 
skupaj s poklicnimi kolegi nadgrajevali potrebno zaupa-
nje naših sodržavljanov. 

Gasilska zveza Slovenije je ob koncu leta izdala knjigo z 
naslovom »2019 – Leto jubilejev slovenskih gasilcev«, v 
kateri smo v sliki in besedi poskušali ohraniti jubilejne 
dogodke pred pozabo. 

Slavnostni govornik Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je med drugim povedal: 
»Spoštovane gasilke in gasilci, verjetno je najdragocenejše spričevalo vaše vloge in dela v naši družbi izjemno 
zaupanje ljudi. To izjemno zaupanje, ta tako redka dobrina, verjetno vzbuja tudi največje zadoščenje za vsa 
vaša odrekanja. V nekem magičnem krogu vašega požrtvovalnega, profesionalnega in zahtevnega dela, na-
dalje zaupanja ljudi v vaše delo, vzajemnega ponosa nad vašim plemenitim poslanstvom in vašega osebnega 
zadoščenja se že 150 let krepijo medčloveška solidarnost, nacionalna identiteta in pripadnost domovini. 
Gasilstvo se je od svojih začetkov in kasneje v vseh 150 letih razvijalo skupaj s krepitvijo naših narodnostnih 
in državotvornih stremljenj in je bilo ves čas njihov aktivni del. Nikoli ni bilo prostovoljno gasilstvo orodje te ali 
one dnevne politike, je pa z vso svojo moralno avtoriteto in vlogo med ljudmi in za ljudi dejansko predstavljalo 
ogelni kamen naše družbe in tudi države. Dejstvo, da se ljudje v celoti in brez slehernih dvomov zanesemo na 
gasilce, je že samo po sebi impozantno. Ta zanesljivost se je v dolgi tradiciji gasilstva tako izpopolnila, da se le 
še malokatera druga družbena organiziranost lahko danes primerja z njo. Toda pravo osupljivost vzbuja dej-
stvo, da je vse to skupaj prostovoljno, zato lahko slovensko gasilstvo označimo za gradnik solidarne družbe, 
ki nikoli ne odpove, ker ga poganja silovita notranja moralna moč. Prostovoljni gasilci ste na posreden način 
zanesljiv steber naše varnosti. Želim si, da bi tudi v tem duhu nocoj praznovala vsa Slovenija.« 
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Slika 9:  
Utrinek z zaključne 
prireditve (foto: arhiv GZS)

Figure 9:
The closing event  
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association 
of Slovenia)


