Prispevek je bil pripravljen in objavljen (v nemščini) v 18. knjigi Mednarodne delovne
skupnosti za zgodovino gasilstva in požarnega varstva v CTIF. Posvetovanje je bilo od
29. septembra do 1. oktobra 2010 v Varaždinu, Republika Hrvaška. Sledi prispevek v
slovenščini.

GASILSKE ZVEZE V SLOVENIJI
Viljem Tomat
Pot do samostojne države Slovencev
V času ustanavljanja prvih prostovoljnih požarnih bramb - gasilskih društev na območju
današnje Slovenije je bilo ozemlje del Habsburške gosposke. Razvrščeno je bilo v Vojvodino
Kranjsko z deželno vlado in glavnim mestom Ljubljano, Spodnjo Koroško, Spodnjo Štajersko
z okraji Celje, Ljutomer, Maribor, Ptuj in Brežice, Primorje z okrajnim mestom Gorica,
Sežana in Tolmin, kot tudi na Prekmurje, ki pa je pripadalo madžarski državni polovici.
Po koncu prve svetovna vojne je prišlo do ustanovitve kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev, ki se je leta 1929 preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. Po vojaški zasedbi v letu
1941 so si sile osi: Nemčija, Italija in Madžarska deželo razdelile. Po postavitvi Demokratične
federativne republike Jugoslavije 29. novembra 1945 je postala Slovenija del te države, ki se
je leta 1963 preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in prav tako
Slovenija v Socialistično republiko Slovenijo.
25. junija 1991 je razglasila Slovenija svojo neodvisnost. Napad jugoslovanske vojske je bil v
10 dnevni vojni odbit in prvič je slovenski narod dobil svojo samostojnost. Od 1. maja 2004 je
država članica Evropske unije.
Razvoj gasilstva je bil logično podrejen vsakokratni politični ureditvi. Pri tem pa je treba
pripomniti, da so gasilci za soljudi vedno dali vse – vseeno katera oblast ali ureditev je bila.
Vse čase so imeli razumevanje za bratsko pomoč in si obdržali določeno samostojnost.
Prva prostovoljna gasilska društva
Ferdinand Jergitsch, pionir telovadcev (Turnpionir), ustanovitelj prostovoljne požarne brambe
v Celovcu (1864) in prijatelj oziroma poslovni partner Heidelberškega tovarnarja gasilskih
črpalk Carla Metza, je bil tisti, ki je pomagal v Sloveniji ustanavljati prostovoljne požarne
brambe – gasilska društva. Obiskal je Ljubljano, Maribor, Ptuj in veliko drugih krajev in
propagiral nov sistem gašenja in prostovoljnega dela v požarnih brambah – društvih.
Prva požarna bramba – gasilsko društvo, na prostoru današnje Slovenije, je bilo ustanovljeno
18. septembra 1869 v Metliki po avstrijskem zakonu o društvih, ki je stopil veljavo 15.
novembra 1867. V letu 1970 so sledila nova društva v Ljubljani, Ptuju, Laškem in leto za tem
še druga. Nov način gasilskih enot je hitro dobil na veljavi in uspehi gašenja so privedli do
velikega števila društev po občinah tako, da se je njihovo število dvignilo do leta 1914 na 378.
Nabava gasilne opreme in opreme za gasilce je tudi zaradi idealizma članov doživela velik
finančni razmah.
Kot vemo je sama ideja za gasilstvo prišla iz nemških dežel. Zaradi tega so bila tudi tehnična
navodila za opremo in predpisi za poveljevanje moštvu na voljo samo v nemškem jezik in
gasilci so zaradi tega v začetku uporabljali nemško poveljevanje. Govorica v naših vaseh je
bila slovenska, le v večjih mestih dvojna (slovensko in nemško), medtem ko je v cesarskem

upravnem aparatu prevladovala nemščina. V tem času je bilo razmerje vsega prebivalstva na
Kranjskem: 94 % Slovencev in 6 % Nemcev – v glavnem mestu Ljubljana pa jih je bilo 23 %.
Kot prvi je uporabil slovensko poveljevanje v letu 1880 Ignac Merhar – poveljnik PGD v
Dolenji vasi pri Ribnici. Leta 1906 je izdal tudi pomožno gasilsko knjižico v Slovenskem
jeziku.
Ustanovitev prvih gasilskih zvez
Čim več je bilo gasilskih društev tembolj so njihova vodstva čutila potrebo po nekem centru,
ki naj bi zastopal njihove interese in skrbel za poenotenje dela. Ne samo, da so bile takrat
gasilne naprave različne, tudi programi in navodila so bili različni.
Prva možnost za izmenjavo izkušenj se je ponudila na »Gasilskih dnevih«, ki so se uveljavili
po vzoru Würtemberških in našli posnemanje tudi po kronskih deželah Avstrije. Ti dnevi so
bili odprti za vse gasilce in kar nekaj gasilskih vodij iz dežel današnje Slovenije se jih je
udeležilo. Tem dnevom je sledilo ustanavljanje gasilskih zvez, zlasti po tem, ko je za
avstrijsko polovico države stopil v veljavo zakon o društvih.
Začetek je naredila Koroška z »Zvezo prostovoljnih požarnih bramb na Koroškem«, ki se je
konstituirala 13. junija 1869 v Celovcu in na kateri so delegati za predsednika zveze izvolili
Ferdinanda Jergitscha.
V Vojvodini Štajerska je sledila ustanovitev »Štajerske deželne zveze« 19. marca 1870 v
mestu Bruck an der Mur. Odvisno od tega kam je bil posamezni kraj pristojno povezan, so se
tudi požarne brambe – gasilska društva priključevala v eno od teh zvez.
1881: Požarna policija in gasilni požarni red
Po odločitvi Kranjskega deželnega zbora sta cesar Franc Jožef I. in ministrski predsednik
Taaffe podpisala 15. septembra 1881 »Postavo o požarnej policiji in o gasilnih stražah z
izjemo deželnega glavnega mesta Ljubljana«.

Slika: Postava od 15.septembra pod sliko napis: Ko je 2. decembra 1848 stopil v veljavo Manifest cesarja
Franza Jožefa I. je bilo v avstrijski polovici države potrebno postave pisati tudi v jeziku dežele za katero se je
postava izdala.
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Po 20. decembra 1884 sprejetem zakonu o gasilskem skladu, so bile vse zavarovalnice na
Kranjskem dolžne plačati vanj prispevek v višini 2 % od zavarovalne premije. S temi sredstvi
se ni dalo nabavljati samo gasilno orodje temveč je sklad služil tudi kot podpora za v službi
ponesrečene ali zbolele gasilce.
»Postava o požarnej policiji …« in zakon o gasilskem skladu za Vojvodino Štajersko nosi
datum 23. junij 1886 oziroma 23. december 1884.
1888: Deželna zveza gasilskih društev na kranjskem imenovana tudi »Kranjska deželna
gasilska zveza«
6. maja 1888 je Fran Doberlet, kasneje imenovan tudi »oče slovenskega gasilstva« ustanovil
za, Vojvodino kranjsko, zvezo s sedežem v Ljubljani, v katero je združil 49 prostovoljnih
gasilskih društev.
Ker je bil pristop k deželnim gasilskim zvezam prostovoljen, je nekaj društev iz zveze tudi
izstopilo. Tako je imela Deželna zveza gasilskih društev na kranjskem v letu 1864 včlanjenih
64 PGD z 2.253 gasilci. Izven zveze je bilo 21 PGD z 450 gasilci. Leta 1900 je zveza
združevala skupaj 120 društev.
Zveza se je leta 1910 preimenovala v: »Slovenska deželna zveza prostovoljnih gasilskih
društev na kranjskem«.
Lokalne povezave
Leta 1892 je bilo na Murskem polju ustanovljeno 5 gasilskih društev, naslednje leto pa še 10.
Ker so bila organizacijsko slaba so jih leta 1893 povezali v »Zvezo muropoljskih gasilskih
društev« . Načelnik zveze je bil Josip Rajh iz Cvena.
Na pobudo slovenskih funkcionarjev v gasilskih društvih je prišlo leta 1898 do ustanovitve
»Zveze požarnih bramb na Spodnjem Štajerskem« s sedežem v Žalcu. Ob ustanovitvi je
imela zveza 13 PGD, ob prenehanju leta 1919 pa 63. Načelnik je bil do leta 1910 Josip Širca,
nato pa Dr. Rihard Bergman.
Poleg teh je bila pred prvo svetovno vojno še »Zveza prostovoljnih gasilskih društev v
političnem okraju Ljutomer« v katero je bilo vključeno 22 PGD, ki jih je povezoval
načelnik Jakob Štuhec.
Po vzoru Čeških gasilskih društev je prišlo tudi v drugih kronskih deželah do povezav
gasilskih društev v okrajne gasilske zveze. Tako je bila kranjska dežela razdeljena v tri
okrajne zveze.
Avstrijska državna gasilska zveza
Potem ko Ferdinandu Jergitschu 6. septembra 1869 ni uspelo ustanoviti Avstro-ogrske zveze
prostovoljnih gasilskih društev, so se sestali gasilski funkcionarji iz kronskih dežel na
»gasilskem dnevu«. Po štirih takih srečanjih je 25. marca 1889 prišlo do ustanovitve stalnega
avstrijskega gasilskega odbora, ki je 2. decembra 1900 prevzel ime: »Avstrijska gasilska
državna zveza« (Österreichischer Feuerwehr-Reichsverband).
V tem odboru so bili iz Kranjske gasilske zveze zastopani: načelnik Fran Doberlet,
proizvajalec pohištva iz Ljubljane, namestnik načelnika Albin C. Achtschin, ključavničar iz
Ljubljane in vodja pisarne Franc Xaver Trošt, nadučitelj iz Iga pri Ljubljani.
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Dobro povezavo in prijateljstvo so pokazala gasilska društva avstrijskih kronskih dežel po
potresu, ki je leta 1895 prizadel Ljubljano. Na pobudo stalnega avstrijskega gasilskega
odbora se je za ponesrečene kranjske gasilske tovariše, v kratkem zbralo 3.001 FI
(goldinarjev) in 46 kr (krajcarjev).
Kranjski strokovni list »Gasilec«
6. februarja 1897 je izšla v Ljubljani prva številka Gasilca. Bila je tiskana v obeh deželnih
jezikih - slovenščini in nemščini. Politično zelo spremenljivi in nemirni časi, ki so se odražali
tudi pri gasilskih organizacijah so z argumentom, da je le malo nemško govorečih zvez in
tudi zaradi prihrankov, privedli do tega, da je bil gasilec od 5. oktobra 1889 dalje tiskan samo
v slovenskem jeziku.
Pod vodstvom načelnika zveze Frana Doberleta je 80 gasilcev iz 23. društev iz Kranjske 7.
maja 1898 prišlo na Dunaj na proslavo posvečeno obljubi zvestobe (Huldigungfestakt) 50.
letnemu vladanju cesarja Franca Jožefa I.
Gibanje panslavizma
Ureditev, po kateri je prišlo do dvojne monarhije Avstro-Ogrske s parlamentoma na Dunaju in
v Budimpešti v letu 1867 je prinesla izravnavo z Madžari, ni pa rešila nacionalnih problemov
narodov. V skupni monarhiji so Slovani predstavljali večino z 47 %, zato ne čudi,da so
zahtevali poseben položaj, ki jim pripada. Tako nastane panslovansko gibanje, ki je tudi pri
gasilcih našlo svoje privržence.
Tako so na Slovaškem leta 1882 in na Češkem leta 1891 oblikovali češko-slovaške gasilske
zveze ki so se odcepile od do tedaj skupnih nemško-čeških zvez Predsednik skupnih zvez
Reginald Czermack se je zelo trudil in uspelo mu je, da je združil 16. samostojnih deželnih
gasilskih zvez pod streho Avstrijke gasilske državne zveze.
Ob priliki proslave 50. letnice delovanja gasilskega društva v Pragi leta 1903 je pozval Čeh
Michelak Slovence in Gasilsko deželno zvezo na kranjskem, naj postane slovenska in da naj
pristopi k »Slovanski gasilski zvezi« s čimer bi se razširila slovanska vzajemnost in
sodelovanje. Naslednje leto je zbor deželne zveze v Postojni sprejel resolucijo, da odbor zveze
prekine stike z Avstrijsko državno zvezo in najde stike z zvezo slovanskih PGD oziroma
njenim predsednikom Dr. Ludvikom Cwiklicerjem. Dejansko so 19. aprila 1906 slovenska
gasilska društva pristopila k tej Slovanski zvezi.
To pa je razburilo nemško govoreča gasilska društva posebno še v nemško govorečem okolju
kočevske, kjer so 13. maja 1906 ustanovili svojo nemško zvezo kočevskih gasilskih društev.
Zveza kočevskih gasilskih društev (Verband der gottscheischen Feuerwehrvereine)
Pod imenom Nemška deželna gasilska zveza za Kranjsko je bila zveza registrirana in je 13.
junija 1906 dobila dovoljenje s strani deželnega predsedstva v Ljubljani. Leta 1918 je imela
zveza 36 gasilskih društev z 1280 gasilci. Načelnik jim je bil Karl Poruski posestnik iz
Kočevja. Zveza je delovala do leta 1933.
Na gasilskem zboru, leta 1908, na Vrhniki so rekli, da bi bilo dobro ustanoviti »Slovensko
gasilsko zvezo«, ki bi združevala vsa gasilska društva iz Kranjske, Spodnje Štajerske in
slovenskega dela Primorske. Ko je Fran Barle leta 1912 postal podstarosta slovanske gasilske
zveze, si je dodatno prizadeval združiti te zveze, vendar mu zaradi deželnega separatizma in
strankarskih borb med političnimi in etičnimi skupinami to ni uspelo. Štajerska deželna
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gasilska zveza s sedežem v Grazu je bila takrat daleč proč in je reševala le načelna vprašanja,
čeprav je bila organizator gasilskih dnevov na Spodnjem Štajerskem - tako v Mariboru leta
1874 in 1889, leta 1877, 1899 in 1910 v Ptuju in 1884 v Celju.
Kranjska deželna gasilska zveza je imela od 13. do 15. avgusta 1910 zborovanje, kjer so bili
prisotni tudi gasilci. Na tem zboru je prišlo do preimenovanja zveze v
Slovenska deželna zveza prostovoljnih gasilskih društev na kranjskem
Fran Doberlet je ostal načelnik zveze do leta 1913, nakar je prevzel funkcijo načelnika Josip
Turk do leta 1914 in nato Fran Barle, ki je bil načelnik od leta 1914 do leta 1919 oziroma do
leta 1928.

Slika: Doberlet in Barle napis: Fran Doberlet, predsednik 1888 -1910-1913
Franz Barle, predsednik 1914- 1919 - 1928
V Kranjskem deželnem zboru je v teh letih vladala slovensko-nemška liberalna koalicija. Leta
1908 je zmagala klerikalna stranka, ki je vladala do razpada monarhije v letu 1918.
Slovenska deželna gasilska zveza na Kranjskem je bila liberalna in odnosi z deželnim zborom
so bili napeti. To je pripeljalo leta 1913 do ustanovitve še ene gasilske zveze z imenom
Kranjska deželna gasilska zveza
s sedežem v Ljubljani. Ustanovitelj te zveze je bil Anton Belec. Do konca leta 1916 se je
vanjo vključilo 85 PGD, ki so izstopili iz Slovenske deželne zveze PGD na Kranjskem.
Prva svetovna vojna
Napetosti na mednarodnem nivoju so bile vedno močnejše in sprožena je bila prva svetovna
vojna, ki je močno posegla tudi v delo in življenje gasilskih društev. Veliko gasilcev je odšlo
na fronto, zaradi česar je v letu 1916 veliko gasilskih društev prenehalo z delom. Kraljevska
vlada je celo zahtevala, da gasilska društva izdelke iz bakra in medenine oddajo za vojaške
potrebe. Prebivalstvo pa je zaradi mnogih frontnih linij močno trpelo.
29. oktobra je Avstro-Ogrska vojska kapitulirala in s tem pospešila konec prve svetovne
vojne. Na območju dvojne monarhije so nastale nove države.
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1. decembra je srbski regent Aleksander Karadžordžević razglasil zedinjenje Slovencev,
Hrvatov in Srbov s kraljevino Srbijo v enotno kraljevino Srbov , Hrvatov in Slovencev.
S pristopom Italije na stran antantnih sil, ji je bil obljubljen velik del ozemlja kjer so živeli
Slovenci. Po državnem mirovnem sporazumu leta 1918 je bila ta obljuba tudi realizirana.
Podobno je bilo tudi v dvojezičnem delu Koroške, ki je po plebiscitu leta 1920 pripadal
oziroma ostal v Avstriji. Nasproti temu pa je del ozemlja na Spodnjem Štajerskem in v
Prekmurju od Madžarske pripadlo Sloveniji. Takrat določena državna meja z Avstrijo in
Madžarsko je praktično ostala enaka do danes.
Ob vsem tem pa je bilo prvo desetletje nove države SHS zelo naklonjeno širjenju gasilske
dejavnosti in ustanavljanju novih gasilskih društev.
Neodvisno od političnih dogajanj je Fran Barle - starosta slovenskih gasilcev, že 15. decembra
1918 sklical v Ljubljani posvetovanje o združitvi vsega gasilstva na ozemlju, kjer žive
Slovenci v eno celoto v
Jugoslovansko gasilsko zvezo Ljubljana
Takoj so pristopile Slovenska deželna zveza prostovoljnih gasilskih društev na Kranjskem,
Kranjska deželna gasilska zveza in Štajerska zveza požarnih bramb. 15. gasilskih društev pa
je še naprej delovalo v Zvezi kočevskih gasilskih društev s sedežem Kočevju. Nekaj PGD in
Prostovoljnih industrijskih društev pa je delovalo brez povezave s katerokoli zvezo.
Prvi občni zbor Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana je bil 1. junija 1919 v Ljubljani. Na
njem so bile ukinjene stare deželne gasilske zveze in sprejeta nova pravila in izvoljen odbor,
ki ga je vodil Fran Barle. Zbor je sprejel tudi gasilski pozdrav »ZDRAVO« in geslo »NA
POMOČ«. V začetku leta 1920 je k tej zvezi pristopila še Zveza gasilnih društev za
ljutomerski okraj.
Nova zveza je v začetku oblikovala po krajevnih prilikah 17 gasilskih žup, ki so bile po
velikosti različne. Ene večje, druge manjše. Skupaj so imele 239 društev. Sredi leta 1923 je
zveza že imela 23 žup z včlanjenimi 451 društvi. Število se je stalno povečevalo in leta 1933
je bilo v zvezi 44 žup z okoli 8oo društvi.
Zvezo je vodilo zvezno starešinstvo ( starosta, dva podstarosta, tajnik in blagajnik ter 4 člani).
V širši odbor pa so poleg njih prišli še vsi župni načelniki. Delo je bilo razdeljeno na tri
odseke, tehničnega, literarnega in odsek za samopomoč.
V tem času so bile v Kraljevini SHS naslednje zveze:
Jugoslovanska gasilska zveza Ljubljana (Slovenija),
Vatrogasni savez u Zagrebu (Hrvaška),
Vatrogasni savez za Bosnu I Hercegovinu (Bosna in Hercegovina), ustanovljen leta 1926 s
sedežem v Brčkem, ki je povezoval 13 društev,
Zajednica požarnih družin za Srbiju (Srbija), ustanovljena 1927 za osem društev s sedežem v
Kragujevcu,
Bački vatrogasni savez (Srbija), ustanovljen 1926, ki je povezoval 69 društev in imel sedež v
Somboru,
Banatski vatrogasni savez (Srbija) s sedežem v Pančevu ustanovljen 1926 z 96 društvi
in kot že omenjeno
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Zveza kočevskih gasilnih društev s 15 društvi in sedežem v Kočevju.
Kraljevina Jugoslavija
Šestega januarja 1929 je kralj Aleksander razpustil parlament, razglasil diktaturo z izdajo
posebnega zakona, ki je ukinil vse demokratične mehanizme in formiral Kraljevino
Jugoslavijo z Banovinami.
Po dolgih pripravah je bil 8. decembra 1929 ustanovni občni zbor državne zveze imenovane:
»Državni vatrogasni savez Kraljevine Jugoslavije«
Velikodušnost do gasilstva je kralj Aleksander pokazal , ko je sprejel v avdienco gasilskega
starosto Josipa Turka in mu zagotovil, da bo prevzel pokroviteljstvo nad Vseslovanskim
gasilskim kongresom. Ta je bil v Ljubljani od 1. do 4. avgusta 1930 združen s proslavo 60
letnice delovanja Prostovoljnega gasilskega in reševalnega društva Ljubljana. Na kongresu se
je zbralo okoli 10.000 gasilcev, poleg domačih tudi gasilci iz Češke, Slovaške, Poljske,
Bolgarije, Belgije, Francije, Španije in Portugalske. Takrat je imela Jugoslovanska gasilska
zveza Ljubljana 39 gasilskih žup, 625 gasilskih društev in preko 21.000 članov. Ljubljana pa
je imela še mestno poklicno gasilstvo s 25. gasilci, ki jih je vodil Ivan Furlan.
15.7.1933 je kralj Aleksander podpisal Zakon o organizaciji gasilstva. Po njem so se vsa
gasilska društva preimenovala v gasilske čete. Čete so bile po političnih srezih (okrajih)
povezane v župe, te po banovinah v zajednice. Jugoslavija je imela devet zajednic in posebne
župe za mesta Beograd, Zemun in Pančevo. Zajednice in posebne župe so bile povezane v
Vatrogasni savez Kraljevine Jugoslavije, ki ga je vodilo starešinstvo imenovano od vlade. V
to zvezo so bila vključena vsa prostovoljna gasilska društva (čete) vseh bivših deželnih zvez
na teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Po tem zakonu se je Jugoslovanska gasilska zveza
Ljubljana 10. decembra 1933 preimenovala v
»Gasilska zajednica za Dravsko banovino«.
Upravo nove zveze je vodil Josip Turk. Bil je tudi starosta Starešinstva Gasilske zveze
Kraljevine Jugoslavije do konca leta 1936. Zajednica je po letu 1933 pričela posvečati večjo
pozornost naraščajnikom, ki jih prejšnje zveze niso sprejemale v gasilske vrste. Odziv je bil
zelo velik.
Po smrti Josipa Turka je bila odgovornost za gasilske čete v zelo nemirnih časih poverjena Dr.
Antonu Kodretu. To je vodil dokler dežela ni bila zasedena - vse do leta 1941, ko je zveza z
delom prenehala.
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SLIKA : TURK in KODRE napis: Josip Turk, predsednik 1913 – 1914, 1928 – 1936
Dr, Anton Kodre, predsednik 1937 - 1941
Na političnem prizorišču so se pričela pojavljati znamenja bližajoče se vojne in gasilci so
imeli nalogo vključevanja in usposabljanja občanov za zaščito pred letalskimi napadi. Člani
so se morali udeleževati tečajev in vaj zaradi priprav na obrambo.
Kljub temu pa se je vodstvo Gasilske zajednice za Dravsko banovino, v kateri je bilo v
začetku leta 1936
26 žup in 31.690 članov, odločilo organizirati drugi kongres
jugoslovanskih gasilcev v Ljubljani. Ta je potekal od 13. do 15. avgusta 1939. Sodelovalo je
več kot 10.000 gasilcev in številni zastopniki nemških, italijanskih in madžarskih gasilcev.
Zaradi političnih razmer so manjkali predstavniki gasilcev iz Poljske in Čehoslovaške. Na
stadionu so imeli poseben nastop mladi gasilci – naraščajniki in članice – samaritanke, ki so
tako veliko prispevali k največji manifestaciji gasilstva pri nas.
Okupacija in druga svetovna vojna
Hitlerjeva Nemčija je napadla Jugoslavijo 6. aprila 1941, katere vojska je po enajstih dneh
kapitulirala in zasedla del slovenskega ozemlja. Ostali del dežele so zasedli Italijani in
Madžari. Italijani so imeli gasilstvo organizirano v okviru vojske (Corpi dei vigili del fuoco),
Nemci so gasilstvo uredili po svojih predpisih kot del policijskih sil in gasilska društva
preimenovali v »Freiwilige Feuerwache«. Po italijanski kapitulaciji v letu 1943 so Nemci
urejali gasilstvo še v Ljubljanski pokrajini. Gasilska društva v Prekmurju, ki so ga zasedli
Madžari so urejali notarji in so bila povezana v župnijsko poveljstvo v Szombathelu.
Povojna leta
Po končanih bojih in osvoboditvi Slovenskega ozemlja je bila 5. maja 1945 ustanovljena nova
slovenska vlada. Ustanovljena je bila enotnost oblasti s povezavo od uprave občinskega
odbora, okrožja, republike do federacije, kjer je skupščina januarja 1946 sprejela novo ustavo
Federativne ljudske republike Jugoslavije. Ljudska republika Slovenija je dobila svojo obliko
leta 1947, ko je bila podpisana mirovna pogodba Italijo.
PGD so se počasi obnavljala in krepila članstvo. Pri tajništvu za notranje zadeve republike so
že leta 1945 ustanovili gasilsko poveljstvo, pri okrajih gasilske odbore, imenovali referente, ki
so skrbeli za PGD. Tajništvo za notranje zadeve je hotelo gasilske čete (delovale so še po
zakonu iz leta 1933) preoblikovati v Prostovoljno gasilsko milico. To idejo pa gasilci niso
sprejeli, zato je bila opuščena.
Leta 1947 je bilo v LR Sloveniji organiziranih 981 prostovoljnih gasilskih čet z 32.713 člani.
Za njihovo povezavo so zaživele ideje o ustanovitvi Gasilske zveze za Slovenijo. Za to pa je
bil potreben nov Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih. Ta je bil sprejet 19.5.1948.
Zakon je določal, da se iz gasilskih čet razvijejo Prostovoljna gasilska društva, ki se
povezujejo v Okrajno gasilsko zvezo, te pa v Gasilsko zvezo Republike Slovenije s sedežem v
glavnem mestu Ljubljani.
Do začetka 1949 je bilo že nad 800 občnih zborov gasilskih društev in 30 zborov v okrajnih in
mestnih zvezah. Za pripravo ustanovitve GZ LRS je politično vodstvo republike imenovalo
pripravljalni odbor.
Nova organiziranost
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Dne 2. oktobra 1949 je od 890 vabljenih delegatov, prišlo na ustanovno skupščino 836
delegatov, ki so ustanovili
»Gasilsko zvezo ljudske republike Slovenije«
s sedežem v Ljubljani. Vodstvo zveze je bilo oblikovano v dvojnosti s predsednikom in
poveljnikom. Po izvedenih volitvah je bil izvoljen za predsednika Matevž Hace, za poveljnika
zveze pa Miran Špicar. V upravni odbor so bili izvoljeni še dva podpredsednika, sekretar,
blagajnik, vodja kulturno-prosvetnega, sanitetnega in mladinskega odseka ter trije odborniki
in njihovi namestniki.
Po polletnem delovanju je UO sklical plenarno zasedanje 2. aprila 1950 ki se ga je udeležilo
120 delegatov in so ocenjevali delo gasilskih organizacij.
Druga skupščina GZ LRS je bila 31. marca 1951 v Ljubljani. Začela se je kot I. kongres GZ
LRS. Kasneje so ta kongres preimenovali v II. kongres, ustanovno skupščino pa v I. kongres.
Na tem kongresu je 830 delegatov okrajnih in mestnih gasilskih zvez sklenilo, da se kongres
skliče vsake tri leta in plenum med kongresoma. Izvolili so istega predsednika in poveljnika
kot na ustanovni skupščini ter 15 članski UO, člane NO in njihove namestnike. Na kongresu
so izvolili tudi delegate za ustanovno skupščino
»Gasilske zveze federativne republike Jugoslavije«
Ta je bila 13. maja 1951 v Beogradu na njej je bil za predsednika izvoljen Risto Stefanović za
podpredsednika pa Matevž Hace in za tehničnega sekretarja Miran Špicar. V plenum GZ
FLRJ je bilo izvoljeno še 10 delegatov iz LR Slovenije.
Nadaljnji kongresi in pomembnejše odločitve
III. kongres, 24./25. aprila 1954 na Bledu.
Junija 1955 je sprejela skupščina FLRJ Zakon o ureditvi občin in okrajev, deset dni kasneje
pa še ljudska skupščina LRS Zakon o območjih občin in okrajev. S njim se je število občin
zmanjšalo s 386 na 130, število okrajev pa na 11. Leta 1957 je bil odpravljen okraj Kočevje in
Ptuj.
Tem spremembam se je morala prilagajati tudi organiziranost gasilstva v republiki. Že leta
1955 so pričeli ustanavljati Občinske gasilske zveze. Takrat je bilo v Sloveniji 1.323 PGD z
61.249 člani ter 147 industrijskih PGD s 5.870 člani.
IV. kongres, 17. maja 1958 v Ljubljani
Kongres je izvolil 26 članski Izvršilni odbor. Na plenumu aprila 1959 so zmanjšali IO na 15
članov.
Julija 1959 je bil sprejet Zakon o gasilskih društvih. Plenum leta 1960 v Laškem je
razpravljal o nalogah, ki izhajajo iz novega zakona in namesto IO so izvolili nekaj novih
članov v Predsedstvo GZS.
Leta 1962 smo imeli ponovno spremembe po katerih smo imeli le še 62 občin in 4 okraje.
V začetku leta 1962 se je zmanjšal proračun GZ LRS katerega posledica je bila preložitev
kongresa na leto 1963.
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Slika: Hace in Špicar napis: Matevž Hace 1949 -1963
Miran Špicar, poveljnik 1949 - 1963
V. kongres, 16./17. novembra 1963 v Ljubljani
Metod Rotar je nasledil Matevža Haceta
V statut so zapisali, da je gasilska zveza SR Slovenije organizacija, ki skrbi za razvoj in
napredek gasilske in reševalne službe ter preventivnega požarnega varstva v SR Slovenije.
Zveza združuje po občinskih in okrajnih GZ gasilska društva, poklicne in druge gasilske enote
v organizirano skupnost enotne gasilske in reševalne službe v republiki. Zveza bo vodena po
izvoljenem 63. članskem plenuma in 19 članskem predsedstvu.
VI. kongres, 10./11. maja 1968 v Kranju. Na njem so ocenjevali, da je gospodarska in
družbena reforma, ki jo je uvedla leta 1965 država, močno vplivala na delo gasilstva.
Zmanjšana sredstva so imela za posledico zmanjšanje števila članstva iz 69.472 članov leta
1964 na 68.561 v letu 1967. Avgusta 1969: osrednja proslava stoletnice gasilske organizacije
na Slovenskem v Metliki. Ob tej priliki je bila v Metliki otvoritev Slovenskega gasilskega
muzeja in velika gasilska parada.

Slika : Rotar in Vrhovec napis: Metod Rotar, predsednik 1963 - 1976
Milan Vrhovec, poveljnik 1963 - 1984
VII. kongres, 10./11. julija 1972 v Murski Soboti.
Na podlagi nove republiške ustave iz leta 1974 je bil januarja leta 1976 sprejet nov Zakon o
varstvu pred požarom in gasilstvu. Uzakonjena je bila ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti za varstvo pred požari. Skupnost v vsaki občini je bila dvodomna. Prav tako
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dvodomna je bila tudi skupščina Zveze SIS SR Slovenije za varstvo pred požarom. Na
podlagi dogovora med izvajalci in uporabniki je bilo določeno financiranje.
VIII. kongres, 5./6. junija 1976 v Novi Gorici. Izvoljen je bil nov predsednik Branko Božič.
IX. kongres, 7./8. junija 1980 v Brežicah. Poleg IO je imela GZS kot organe še odbor za SLO
(odbor za splošno ljudsko obrmbo) in družbeno samozaščito in disciplinsko komisijo
imenovano tudi samoupravno sodišče. Pomembne naloge ki jih je kongres narekoval so bile
100.000 preventivnih pregledov, 100.000 članov v gasilskih društvih, določitev tedna –
meseca požarnega varstva ter akcije NNNP (Nič nas ne sme presenetiti).

Slika : Božič in Sentočnik napis: Dr. Branko Božič, predsednik 1976 – 1989
Tone Sentočnik, poveljnik 1984 - 1998
X. kongres, 22. /24. junija 1984 v Mariboru. Novi podpredsedniki: Ernest Eöry, Tone Koren
in Viljem Tomat. Izvoljen še 4 članski NO in odbor za LO in DS (odbor za ljudsko obrambo
in družbeno samozaščito) ter samoupravno razsodišče.
XI. kongres, 17./18. junija 1988 v Celju. Kongres je sprejel programske usmeritve za delo
komisij za organizacijo, delo članic in mladine.
14. septembra 1989 je odstopil predsednik Branko Božič, iz osebnih razlogov. 6. novembra
1989 je bil za predsednika izvoljen Ernest Eöry.
Bolj kot kadrovska menjava pa je bilo po letu 1988 prisotno politično dogajanje in
zaostrovanje razmer med republikami Jugoslavije, kjer se je pri enih zahtevala večja
samostojnost v nasprotju s težnjami Srbije, ki je zahtevala večjo dominacijo in koncentracijo
oblasti.
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Slika :Eöry inKlarič napis: Ernest Eöry, predsednik 1989 – 2008
Matjaž Klarič, poveljnik od 1998
Leta 1990 so bile v Sloveniji izvedene prve demokratične večstrankarske volitve. S
sprejemom ustavnih amandmajev septembra 1989 so bile ukinjene samoupravne interesne
skupnosti za varstvo pred požari – naloge so bile prenesene na vodstvo občin, GZS se je
oddvojila od Gasilske zveze Jugoslavije. Sprejet je bil Zakon o obrambi in zaščiti po katerem
so bila sprejeta merila za bodočo kategorizacijo gasilskih društev. Že pred volitvami je bilo
sprejeto stališče, da mora gasilska organizacija na slovenskem ostati nepolitična,
nestrankarska, strokovna, prostovoljna in humanitarna organizacija.
Razglasitev neodvisnosti in domovinska vojna
25. junija 1991 je bila razglašena samostojnost Slovenije. Za tem je sledila 10 dnevna
osamosvojitvena vojna za Slovenijo od 26. junija do 7. julija 1991 v kateri so gasilci odigrali
pomembno vlogo. Veliko gasilcev je v okviru civilne zaščite organiziralo stalno
pripravljenost in dežurstvo in nudilo pomoč kjer se je za to pokazala potreba.
25. septembra 1992 je bila v Albeni, Bolgarija Gasilska zveza Slovenije kot članica sprejeta v
mednarodno gasilsko organizacijo CTIF.
XII. kongres, 26./27. junija 1993 v Slovenj Gradcu. Kongres je izvolil 67 članski plenum,
predsednika Ernesta Eöryja, poveljnika Toneta Sentočnika in za podpredsednico Marinko
Cimpre Turk – prvo žensko med podpredsedniki, kot tudi 19 člansko predsedstvo iz vseh
delov Slovenije. Poleg predsedstva so bili izvoljeni trije podpoveljniki, 4. pomočniki
poveljnika in 16 območnih poveljnikov. Izvoljen je bil tudi predsednik NO in njegovi 4. člani.
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je ob tej priliki izročil GZS odlikovanje zlati
častni znak svobode Republike Slovenije. Kongres je imenoval Metoda Rotarja in Branka
Božiča za častna predsednika GZS.
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve statuta po katerem je bilo v posebnem poglavju
obdelano povezovanje občinskih gasilskih zvez v medobčinska območja zaradi povezovanja
in reševanja vprašanj požarnega varstva. To je bila oblika dela GZ brez statusa ( niso pravne
osebe in nimajo svojih organov). Statut je imel še vedno določbe o delegatskem sistemu in
določal, da nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti organ. Mandatna
doba je bila štiri leta. Najvišji organ GZS je plenum, ki ga sestavljajo člani izvoljeni od
občinskih GZ in se sestane enkrat letno, peto leto pa v razširjenem sestavu kot kongres. Ta
voli predsedstvo, predsednika, podpredsednike in poveljstvo. Predsedstvo je bilo določeno na
17 do 19 članov in poveljstvo od 15 do največ 23 članov.
30. decembra 1993 je bil objavljen nov Zakon o gasilstvu, ki je opredelil status gasilstva,
njegove naloge in organiziranost. Istočasno je bil objavljen tudi Zakon o varstvu pred
požarom s ciljem varovanja ljudi, živali premoženja in okolja. Naslednje leto je bil objavljen
še Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
l. Izredni kongres, 26. novembra 1994 v Ljubljani. Nova zakonodaja je terjala nov statut GZS.
Pravila gasilske službe so bila usklajena z ministrstvom za obrambo in sprejeta na plenumu 1.
julija 1995. Akt med drugim vsebuje določbe da se regijski poveljniki volijo na kongresu.
Novo sprejeti Zakon o društvih pa je terjal ponovno usklajevanje statutov.
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2. izredni kongres, 3. oktober 1997 v Kranju. Sprejet je bil dopolnjen statut. Določil je
plenum, ki se peto leto sestane kot kongres in ga sestavljajo pooblaščeni delegati izvoljeni v
okviru GZ. Kongres voli organe, predsednika in poveljnika. Kot organe opredeljuje poleg
plenuma še predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Poveljstvo je za strokovnotehnično pomoč poveljniku imenovalo štab operative. Statut pa nič več ne govori o
medobčinskih območjih.
XIII. kongres, 30./31. maja 1998 v Sežani. Predsednik mladinskega sveta je dobil svoje mesto
v Predsedstvu
Poveljnik postane Matjaž Klarič.
XIV. kongres, 24./25. maja 2003 na Bledu.
Decembra 2005 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o gasilstvu, Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in leta 2006 nov Zakon o društvih. Zakon o
gasilstvu med drugim določa, da javno gasilsko službo lahko izvaja le enota v gasilskem
društvu, ki se preko GZ povezuje v GZS. Zakon uvede gasilsko šolo in gasilsko znamko.
Dne 15. decembra 2007 je plenum v Žalcu zaradi novega zakona sprejel nov statut GZS.
Statut opredeljuje GZS kot najvišjo obliko povezovanja PGD in njihovih zvez. Organi zveze
so kongres, plenum, upravni odbor, nadzorni odbor in arbitraža. Kongres je organ za volitve,
sprejem programskih usmeritev in manifestacijo. Plenum kot organ med kongresoma
sestavljajo stalni člani izvoljeni v okviru GZ. UO je organ, ki vodi delo med sejami plenuma.
Šteje 41 članov, ki ga vodi predsednik GZS. V njem so še namestnik predsednika, poveljnik
in njegov namestnik, predstavnik mladine, članic in veteranov. Člana sta po dva predstavnika
regije, od katerih je eden regijski poveljnik. UO voli enega ali več podpredsednikov in
podpoveljnikov. NO ima 5 članov od katerih je eden predsednik, arbitraža ima 6 stalnih
članov od katerih je eden predsednik . UO zaradi večje operativnosti imenuje štab operative in
za organizacijsko področje izvršilni odbor. UO lahko imenuje tudi stalne in občasne svete ali
komisije. Mandat organov je 5 let.
XV. kongres, 23./24. maja 2008 v Krškem. Posebnost kongresa je bila v tem, da sta po dva
gasilca kandidirala za predsednika in poveljnika. Za predsednika je bil izvoljen Anton Koren,
za poveljnika Matjaž Klarič. Dosedanji predsednik Ernest Eöry je bil na kongresu izvoljen za
častnega predsednika GZS. UO je po kongresu ustanovil mladinski svet, svet članic in
veteranov, 12 komisij ter časopisno založniški svet.

Slika: Anton Koren pod sliko napis: Anton Koren, predsednik od 2008
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Anton Koren je bil izvoljen tudi za predsednika Nacionalnega komiteja CTIF.
V letu 2008 je v Sloveniji delovalo 116 gasilskih zvez v katerih je bilo 1.295 PGD in 68
PIGD s 133.065 člani.
Zaključek
Zavedam se, da so v tem sestavku opisana predvsem organizacijska vprašanja. S tem pa ni
rečeno, da ni bila vseskozi osnovna naloga GZS skrb za strokovno vzgojo članstva, za
operativno tehnično opremljenost, vključevanje mladine, delo članic in pozornost do
veteranov. Zveza je izvajala državna gasilska tekmovanja, srečanja mladine in članic,
sodelovala na mednarodnih gasilskih tekmovanjih in koordinirala širše akcije reševanja ob
ujmah, ki so v teh letih doletele Slovenijo.
Kot najvišji organ prostovoljnega gasilstva je GZS sprejemala pravilnike o priznanjih in
odlikovanjih, označbah in uniformah, tehnične normative za gasilska sredstva in opremo in
podobno. GZS je vseskozi izdajala mesečno glasilo »Gasilec« in drugo strokovno literaturo
ter svetovala zvezam in društvom pri reševanju odprtih vprašanj.
Na kongresih in sejah plenumov je poleg imenovanja častnih funkcionarjev GZS podeljevala
najvišja priznanja GZS imenovana »priznanje Matevža Haceta« in zadnja leta »kipec
gasilca«. Njeni člani pa so bili aktivni tudi pri delu organov in komisij CTIF.
Ne gre prezreti niti to, da je gasilska organizacija v Sloveniji najbolj množična organizacija z
dolgoletno tradicijo, dobro organizirana sila zaščite in reševanja in med ljudmi močno
zakoreninjena in tako organizacija, ki uživa velik ugled.
NA POMOČ!
Varaždin, 29 september do 1. oktober 2010
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