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GASILSKA ŠOLA ŽIRI / MEDVODE / MURSKA SOBOTA 

                                                            Viljem Tomat 

 

Prispevek obravnava gasilske šole, ki so delovale v okviru Gasilske zveze Slovenije. 

 

Prvo prostovoljno gasilsko društvo je bilo na ozemlju današnje Republike Slovenije, takrat del 

Avstro-Ogrske, ustanovljeno leta 1869 v  mestu Metlika. 

 

Da bi omogočil razširjenost slovenskega gasilskega poveljevanja, je Ignac Merhar leta 1886 

izdal prvi slovenski »Vadnik«. V knjigi je razložil slovenska povelja, službeni in poslovni red, 

vzorec za prošnje in vloge ter sestavil redovne vaje in vaje z gasilskim orodjem. 

 

»Vadnik« je imel velik pomen za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva, ker je bil to prvi 

priročnik, s katerim je bil prebit led v strokovnem in zaradi slovenščine tudi v narodnostnem 

oziru, saj je bil takrat uradni jezik še vedno nemški. 

 

Kasneje so bili izdani še drugi  »vežbalni redi - vežbovniki«. Tako je Albin c. Achtschin leta 

1894, izdal učbenik, v katerem je Barle zapisal, da gre za redne vaje in vzdrževanje gasilnega 

orodja. Josip Širca iz Žalca pri Celju je sestavil leta 1899 vežbovnik v slovenskem in 

nemškem jeziku, po predpisih Zveze štajerskih gasilskih društev s sedežem v Gradcu z 

namenom, da bi se slovenski gasilci na Štajerskem hitreje navadili na domače izraze in 

povelja. Leta 1906 je Fran Barle izdal »Redovne vaje za slovensko gasilstvo« itd. 

 

Cilj vseh teh vežbovnikov je bil, da bi se uveljavilo enotno slovensko poveljevanje. To pa se 

kljub Barletovim željam ni zgodilo, saj je bilo poveljevanje pogosto pol nemško, pol 

slovensko, tako pri vajah kot na požariščih, pri nekaterih gasilskih društvih, praktično vse do 

prve svetovne vojne. 

 

Septembra 1920 je Fran Barle starešina »Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana« pripravil 

obsežno gasilsko knjižico v kateri je opisal poslovnik, gasilsko uniformo, osebno opremo 

gasilcev, oznake funkcionarjev, proste vaje, redovne vaje z orodjem in gasilska znamenja s 

piščalko, trobento in rogom. 

 

Po prvi svetovno vojni so bile tako pri nas najbolj množične oblike izobraževanja gasilske 

vaje. Te so organizirali zlasti ob proslavah gasilskih društev. Tako je pri gasilski vaji v Št. 

Vidu nad Ljubljano, leta 1921 sodelovalo 14 gasilskih društev  z 318 člani. Napeljali so 1600 

m cevi in gasili iz sedmih cevi oziroma ročnikov. Leta 1922 se je vaje v Šmartnem pod 

Šmarno goro udeležilo 15 gasilnih društev s 15 brizgalnami in z 290 člani. Isto leto je imela 

gasilska Župa Gornja Radgona vajo, ki so se je udeležila vsa društva Župe z več kot 100 

gasilci itd. 

 

Na Vseslovanskem gasilskem kongresu v Ljubljani leta 1930, kjer se je zbralo okoli 10.000 

gasilcev je bilo skozi vaje po vežbovniku pokazano strokovno znanje in sposobnost gasilcev. 

 

Poveljnik poklicnih gasilcev Ljubljana Janez Furlan je leta 1935 izdal knjigo »Sodobna 

gasilska služba«. V knjigi je opisal gasilsko strategijo, taktiko, požarne prijavne naprave, cevi, 

brizgalne. lestve, aparate za oživljanje ter gašenje in uporabo motornih brizgaln, gašenje 

požarov v elektrarnah, gledališčih, kakor tudi zavarovanje gasilcev, predpise o uniformi in 

opremi gasilcev ter dodal Zakon o organizaciji gasilstva ( sprejet 1933) ter slovensko nemški 

slovarček. 
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Leta 1937 ko se je gradila gasilska šola v Zagrebu – prva v takratni državi Jugoslaviji, si je 

Gasilska zajednica Dravske banovine prizadevala, da bi se tudi v Ljubljani ustanovila gasilska 

šola, nekaka univerza slovenskega gasilstva. Take šole so že imeli v Gradcu, Linzu in na 

Dunaju v sosednji Avstriji. Ta ideja je bila zaradi številnih nesoglasij in bližine vojne 

odrinjena ob stran. Starešina gasilske zajednice dr. Anton Kodre je pri tem dejal; »Krivda ni 

na naši strani, krivda je na onih faktorjih, ki nimajo razumevanja za potrebe našega gasilstva«.  

 

Leta 1939 je minister za vojsko Kraljevine Jugoslavije izdal več pravilnikov o obrambi pred 

napadi iz zraka. Leta 1940 je bilo organizirano v Ljubljani devet in v Mariboru in Celju pa po 

šest tečajev za poveljnike gasilskih čet o pasivni zaščiti pred letalskimi napadi. 

 

Spomladi 1941 se je vihar, ki je divjal po Evropo zgrnil tudi nad Jugoslavijo.  Odpovedala je 

vojaška obramba in ozemlje Slovenije je bilo zasedeno po nemških, italijanskih in madžarskih 

oblasteh, ki so vsaka po svoje urejali gasilstvo.  

 

Po letu 1945 
 

Posledice štiriletne vojne so čutili tudi gasilci, saj je bilo veliko gasilskih domov in opreme 

uničeno. Po koncu vojne maja 1945. leta se je začela obnavljati tudi gasilska organizacija.  

 

Odsek za gasilstvo pri Ministrstvu za notranje zadeve se je zavzemal za vzgojo in 

izobraževanje in že do ustanovitve Gasilske zveze Slovenije (leta 1949) je bilo organizirano 

38 strokovnih tečajev. Člani, ki so dovršili te tečaje so po gasilskih četah organizirali sestanke 

in usposabljali ostalo članstvo. 

 

Ti tečaji so bili organizirani največkrat pri PGD, ki so v gasilskem domu imeli dvorano, ki je 

služila za razne aktivnosti od pevskega zbora, gasilske godbe do gledaliških predstav. Pogosto 

so koristili prostore gasilskih orodišč in garaž, pa tudi prostore, ki jim jih je dala za uporabo 

občina ali kaka osnovna šola. 

 

Tako so imeli v občini Murska Sobota leta 1948 106 gasilskih čet (tako so se imenovale tudi 

po vojni, še po zakonu iz leta 1933) za katere so organizirali šestdnevni gasilski tečaj. Tu se je 

pokazalo, da ima le 15 čet motorno brizgalno in več cevi. Vse ostale čete imajo le ročne 

brizgalne in le eno 20 m ali krajšo cev. Zato je vodstvo tečaja prilagodilo trodelni napad tako, 

da cevarji in vodarji niso bili zaposleni pri ceveh temveč pri brizgalnah. 

 

Maja 1948 je Ljudska skupščina LRS sprejela Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih. 

 

Na ustanovni skupščini GZ LR Slovenije 4.10.1948 je njen predsednik Matevž Hace, v 

svojem poročilu, med drugim dejal: »Pri vajah grešimo, ker zavoljo hitrosti zanemarjamo 

natančnost. Desetine dosegajo določene minute, ko pa pogledamo delo opazimo, da so cevi 

spojene površno, lestve sklopljene netrdno, da ne govorimo o površnem oblačenju. Učenju 

moramo posvečati večjo pozornost.« 

 

Prvi plenum GZ LRS, ki je bil v nedeljo 2. aprila 1949 je sprejel Resolucijo o bodočih 

nalogah v kateri je med drugim rečeno da naj gasilska organizacija: »Organizira vse potrebno 

za stalno oficirsko šolo, ki naj prične s poukom v jeseni tega leta«. (1)   
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25. novembra 1949 je tehnični odsek GZS izdal okrožnico o strokovni vzgoji in priznanju 

kvalifikacij s programom tečaja za izprašane gasilce (predpisan obseg 24 ur) in gasilske 

desetarje (tri tedne, če je na internatski osnovi, če pa se deli pa mora biti končan v dveh 

mesecih). 

 

Konec leta 1949 so bili mnenja, da bi bile najboljše možnosti za gasilsko šolo v Mestnem 

domu v Ljubljani, kjer je delovala poklicna gasilska milica. Zaradi prisotnih nesoglasij je bila 

šola v Mestnem domu neizvedljiva. 

 

Na Plenumu GZS aprila 1950 so sklenili, da bodo finančno podprli tečaje, ki so jih 

organizirale okrajne gasilske zveze. Sklenili so tudi, da ne bodo več iskali prostorov za 

gasilsko šolo v Ljubljani, ampak v okolici. So pa sprejeli predpise o vzgoji prostovoljnih 

gasilcev in priznavanje kvalifikacij, ki jih ta vzgoja daje. Tako so izpitno komisijo za tečaj 

za izprašane gasilce pri društvih  sestavljali člani UO, društveni poveljnik in zastopnik 

okrajne zveze kot predsednik.  Tečaje za strojnike in desetarje so organizirale okrajne gasilske 

zveze, izpitno komisijo pa je vodil predstavnik GZ LRS. Kvalifikacijo – čin za izprašanega 

gasilca je priznal UO društva, za strojnika štab brigade okrajne gasilske zveze, za desetarja 

UO okrajne gasilske zveze. Določeno je bilo tudi kdo ima in pod kakšnimi pogoji pravico do 

čina gasilskega oficirja in višjega gasilskega oficirja, kar je priznaval UO Gasilske zveze 

LRS. 

 

Po dolgem iskanju prostorov je bil osvojen predlog, da se za šolo uredijo prostori 

gasilskega doma v Žireh na Gorenjskem. 

 

  

      
 

Šola v Žireh 

 

Že prvo nedeljo po objavi, da se ustanovi šola so prihiteli gasilci iz Škofje Loke na 

prostovoljno delo. V prihodnjih nedeljah so se odzvale še druge prostovoljne gasilske čete, ki 

so skupno opravile približno 300 ur prostovoljnega dela. Tako so, poleti 1950 gasilci Žirov in 

okolice skupaj z vaščani stavbo gasilskega doma dogradili in  zasilno uredili za potrebe 

gasilske šole. 

 

Vsak, ki je sodeloval, je hotel čim več vedeti o tem kako bo potekal pouk v šoli in marsikdo je 

na tihem sklenil - tudi jaz moram dokončati to šolo.  

  

Dne 14. septembra 1950 je poveljnik GZ LRS  Miran Špicar na seji UO poročal, da bo 

gasilska šola v Žireh, pričela z delom 1. oktobra. Pripravljene so tri spalnice, ena učilnica in 
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kopalnica. Slaba stran je, da je šola predaleč od Ljubljane, kar je za predavatelje nerodno, 

drugih težav pa ni. 

 

Program šole je trimesečen. Šola lahko sprejme 40 slušateljev. Šola ustreza svojemu namenu, 

težave pa so le z učnimi pripomočki, katerih še primanjkuje. Okrajne gasilske zveze so slabo 

razumele poziv, naj bi pomagale z učnimi pripomočki. Izjema v tem je le okrajna gasilska 

zveza Murska Sobota, ki je dala šoli ročno brizgalno in cevi. Eno ročno in eno staro ročno 

brizgalno na vozu s konjsko vprego je dala mestna gasilska zveza Ljubljana, četa iz Tržiča pa 

je dala lestve. Od drugod ni bilo pomembnejšega odziva. Da je šola sploh mogla začeti delati  

se je zahvaliti postaji ljudske milice v Ljubljani. Šoli v Žireh je pomagalo tudi tamkajšnje 

gasilsko društvo, ki je dalo  na voljo svoje orodje in opremo kot učni pripomoček. 

 

Dva dni pred pričetkom pouka so prihajali gojenci iz vseh krajev Slovenije.  

 

Na dan 1. oktobra so se zbrali v prostorni učilnici poleg gojencev tudi predstavniki 

oblasti, delegati gasilskih organizacij in civilno prebivalstvo. 

 

Po raportu je poveljnik GZ LRS tov. Špicar Miran pozdravil vse navzoče, orisal potek 

pripravljalnih del in namen šole.  

 

Član strokovnega tehničnega sveta GZ LRS Gregor Novak je dejal: »Vstopili ste v trimesečni 

gasilski tečaj v Žireh. Program je porok, da so dani vsi pogoji, da bo tečaj uspel. Vi boste 

stopili na prag novega napredka naših organizacij. Program ima namen, da iz vas napravi 

resnične, neustrašne, požrtvovalne in borbene gasilce. Zavedajte se svojih dolžnosti, katere 

boste imeli kot bodoči funkcionarju gasilskih čet. Gradimo nov lik sodobnega požrtvovalnega 

gasilca, ki bo vedno in v vsakem času sposoben obvladati vse požarne in elementarne 

katastrofe, ki bi morda prišle pred nas. Truda in dela se ne smete ustrašiti, izpolnjujte znanje 

še doma s rednim branjem strokovnih knjig, če hočete koncem leta  uspešno polagati gasilski 

oziroma častniški izpit. Prepričani smo, da bo vsak storil svojo dolžnost in tako vas vsi krepko 

pozdravljamo z našim gasilskim pozdravom - Na pomoč!«  (2)    

 

Po govorih še drugih predstavnikov, ki so poudarili velik pomen šole in spodbujali gojence, 

da bodo učenje vzeli resno ter vanj vložili čim več truda je godba zaigrala nekaj koračnic, 

gosti pa so si ogledali prostore šole.« 

 

Določeno je bilo, da bo v šoli vsak dan po šest ur predavanj, od katerih sta dve določeni za 

praktični pouk. Poleg tega še dve uri dnevno tihega učenja po zaključenih predavanjih. V 

večernih urah se bodo slušatelji učili govorništva, organizacije društvenega življenja in 

obravnavanja dnevnih političnih in gospodarskih dogodkov. 

 

Šola bo predelala sledeče teme: 

1. Gasilstvo                                  162 ur 

2. Administracija                            10   

3. Zakoni - predpisi                        12   

4. Elektrotehnika                            10  

5. Stavbarstvo                                 10 

6.Vodogradnje                                  8 

7. Sanitetna služba                          14 

8. politična predavanja                    24   

9 PAZ (proti avijonska zaščita)       14 
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10. Praktične vaje                          100  

                                                 ---------------- 

Skupno                                          364 ur       (3)  

 

Jože Perko je v GV 1950 str. 180 zapisal, da se sredi mirnih gorenjskih hribov razprostira 

prostrana, prijetno sončna dolina, sredi katere se nahajajo Žiri z raztresenimi hišicami. Vse so 

kot bele krpe od sonca se tajajočega snega. Na obronku te vasi stoji na novo sezidana stavba 

Gasilskega doma oziroma Gasilske šole. Zunanjost doma je še v surovem stanju. V gornjih 

prostorih je prostrana učilnica, kjer so vsakodnevna predavanja. Poleg učilnice je spalnica. 

Spalnice so tudi v pritličju. Sobe so zračne, svetle in čiste. Za domom je primerno vežbališče, 

kjer se urijo gojenci z raznovrstnim orodjem.  

 

Pavel Kristan je o otvoritvi šole v gasilski vestnik zapisal: »Naloga ni bila lahka, vendar jo je 

bilo treba izvesti, da se bo naš gasilski kader v bodoče še hitreje teoretično in praktično 

usposabljal, zlasti pa zato, da bodo posetniki te šole prenašali svoje pridobljeno znanje še na 

ostale tovariše, ki jim ne bo mogoče posečati te šole. Končno je bil osvojen predlog, da se 

uredijo prostori gasilskega doma v Žireh v okraju Kranj-okolica. Stavbo, ki še ni bila 

dograjena je bilo treba preurediti da bi odgovarjala potrebam šole. Delo je šlo hitro od rok. 

Domači gasilci so vsestransko pomagali in dali celo lep kos travnika ob gasilskem domu, ki 

bo služil kot vežbališče. Stavba je imela primerne prostore za stanovanje predavateljev, 

menzo in druge potrebne prostore«. (4) 

 

Zjutraj je pisk piščalke prebudil gojence.  Med vrati se je pojavil tehnični vodja šole in  z 

nasmehom rekel: »Žirovski zrak vas bo osvežil in prebudil, zato le hitro na dan«. Po telovadbi 

gremo na umivanje in pospravljanje postelj. Ob 7. uri je zajtrk, ob 8. uri pa pričetek 

predavanj«. 

 

Prvi tečaj od 1. X - 31. XII. 1950 je vodil poveljnik GZS Miran Špicar, v vodstvu pa sta bila 

še Pavle Kristan in Janko Klopčič. 

 

 

                                            
 

Vodstvo šole v Žireh 

 

 

Slušatelji so razumeli začetne težave, hrana je bila zadostna, ni pa bila dovolj raznovrstna. 

Stanovanjski prostori so bili sicer primitivni, toda čisti in urejeni.  
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Zaradi velike oddaljenosti Žirov od Ljubljane in slabih prometnih zvez ni bilo mogoče 

organizirati pestrega sporeda predavanj in so morali slušatelji poslušati istega predavatelja ves 

teden. 

 

Sestav slušateljev je bil glede na predizobrazbo zelo različen, zaradi česar so morali 

predavatelji precej časa porabiti za razlaganje snovi, ki bi že morala biti vsem znana. Odnosi 

med slušatelji in prebivalstvom Žirov je bilo prisrčno in dostojno kar je koristilo ugledu 

gasilstva. Gasilci so pripravili kulturni večer  z naslovom »120 minut zabave« ter ga uprizorili 

ob nabito polni dvorani domačih prebivalcev. 

 

V Šoli je prvi tečaj uspešno končalo 34 slušateljev. Vpisanih je bilo sicer 36, toda dva sta bila 

zaradi nediscipliniranosti in slabega vedenja  izključena. Izpite je položilo 8 slušateljev z 

odličnim, 14 s prav dobrim in 12 z dobrim uspehom. Izpit je uspešno opravila tudi tovarišica 

Ržel Angela iz Okrajne gasilske zveze Postojna in je tako prva žena, ki je postala častnik v 

prostovoljnem gasilstvu v LRS. (5) 

 

Konec leta 1950 je Gasilska zveza Slovenije dobila od Izvršnega odbora Osvobodilne fronte 

Slovenije večjo stavbo  - »Koslerjevo« posest v Medvodah, v kateri je bila doslej politična 

šola. Objekt je bil opremljen tako za šolo kot za internat. Stroške za to, je v glavnem kril DOZ 

(Zavarovalna družba) in delno še Loterija Slovenije. Zato so tja  24. decembra 1950 lahko 

preselili šolo iz Žirov. Tu je bil tudi zaključek prvega tečaja. 

 

 

 
 

Šola v Medvodah 

 

Enonadstropna stavba stoji ob izlivu Sore v Savo z lepim parkom dreves. Tu je GZS zgradila 

še gasilski stolp za sušenje cevi ter prizidala garaže. Prostori so bili tako veliko boljši kot v 

Žireh. 

 

4. januarja 1951 so v tej šoli začeli drugi trimesečni tečaj, ki ga je 28. marca končalo 31 

slušateljev in dobilo čin gasilskega častnika. 

 

Na drugem kongresu GZ LRS, ki je bil 31. marca in 1. aprila 1951 v Ljubljani, je predsednik 

Matevž Hace v svojem govoru dejal: »Tempo industrializacije naše domovine zahteva, da se 

gasilci strokovno čim bolje usposobijo in izpopolnjujejo. GZ je v stremljenju po čim večjem 

številu kvalificiranega osebje organizirala šolo za gasilske častnike v Medvodah, ki traja tri 

mesece. Okrajne gasilske zveze pa organizirajo tečaje za podčastnike«. 
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S to šolo v Medvodah je prostovoljno gasilstvo ogromno pridobilo. Gasilska zveza Ljudske 

republike Slovenije je tako dobila možnost, da razvije in okrepi izobraževanje. To je še kako 

pomembno za uspešno delovanje prostovoljnih gasilcev na Slovenskem, ki jih je bilo  leta 

1951 nad 41.000, leta 1957 pa že nad 64.000. 

 

S 1. majem 1951  je pričela šola s tretjo trimesečno šolo. Prispelo je 20 gojencev in končalo 

tečaj z uspehom 18. gojencev, ker je bil eden kot oficir JA poklican na vaje, eden pa je imel 

popravni izpit. 

 

Leto dni obstoja šole je prineslo mnogo izkušenj. Učne pripomočke se je stalno 

izpopolnjevalo, tako, da se je nudilo gojencem najosnovnejše pripomočke, ki jih rabijo pri 

praktičnem in teoretičnem pouku. (6) 

 

Večkrat se je dogajalo, da šola ni zadoščala številu prijavljenih, kar se je dogajalo posebno v 

zimskih mesecih. Zato so leta 1953 pristopili prezidavi stranske stavbe tako, da je bilo v 

prvem  nadstropju stanovanje za upravnika in tehničnega vodjo, kasneje pa naj bi uredili 

spodaj še učilnice in garaže, Tako bodo lahko istočasno izvedli dva različna tečaja, saj bi šola 

lahko sprejela 80 tečajnikov. (7) 

 

Marca 1953 je bil organiziran podčastniški tečaj samo za ženske. En mesec se je šolalo 34 

članic iz vseh koncev Slovenije. Najstarejša je imela 42 let, najmlajša pa 16. V prostem času 

so ene igrale odbojko, druge igrale šah, nekatere pa uživale lepo spomladansko sonce. 12 

tečajnic je na izpitih doseglo odličen uspeh, 21 prav dober in ena dober uspeh. (8) 

  

Leta 1954 je bil v aprilu III. Kongres GZS. Na njem je predsednik Hace zopet govoril o 

izobraževanju. Rekel je, da uvedba različnih strojev v gasilstvu zahteva več znanja. Imamo  

šolo Medvodah za gasilske častnike, vendar bi bilo želeti da imamo v naših vrstah več 

inženirjev in tehnikov različnih panog, saj to zahteva družbeni in gospodarski razvoj naše 

dežele.  

 

Delegati kongresa so ugotavljali, da je na podčastniških tečajih večina kmetov, zato poleti 

tečajev ni. Tako zmogljivost šole ni izkoriščena. Analiza nekaj tečajev je pokazala, da je bilo 

na njih 228 kmetov, 187 kvalificiranih in 79 nekvalificiranih delavcev. Iz meščanskih vrst je 

bilo 44 tečajnikov in iz vrst obrtnikov le dva. 

 

Šola za gasilske podčastnike v Murski Soboti leta 1954 

 

V razpravi je sodeloval tudi delegat Janez Blagojevič iz Občinske gasilske zveze Ljutomer. 

Govoril je o šoli za gasilske podčastnike v Murski Soboti, ki je začela delati takoj po novem 

letu 1954. Rekel je, da je bilo na vodstvu GZS ocenjeno, da nismo navezali stikov z 

gospodarskim odsekom GZ LR Slovenije. Tehnični svet je bil posebej obveščen o otvoritvi 

šole in poveljnik GZ LRS je bil na šoli pri izpitih in on je tudi član gospodarskega sveta, zato 

naj velja, da je šola v Muski Soboti enakovredna šoli v Medvodah. Potem pa je nadaljeval: 

»Spomnimo se leta 1950, ko smo začeli s šolo v Žireh, kako smo planirali teren okoli šole, 

kako smo prve dni pisali na kolenih in potem napravili mize«.  

 

Šola v Murski Soboti je v obdobju od 1954 do 1963 organizirala 31 tečajev za gasilske 

podčastnike, predvsem za potrebe Pomurja in severozahodne Slovenije. Tečaje je uspešno 

opravilo 518 udeležencev, od tega 72 članic. 
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Kongres je med drugim sprejel sklep, da GZ LRS med šolskimi počitnicami organizira v šoli 

v Medvodah počitniško kolonijo za gasilce pionirje. 1. julija 1954 je za dva tedna prišlo v 

kolonijo 40 pionirjev iz 10 okrajnih gasilskih zvez. V drugi koloniji, ki je bila od srede do 

konca julija, je bilo prav tako 40 pionirjev. Da bi povezali prijetno s koristnim, so vsako 

popoldne imeli šolo za izprašane gasilce. Spoznali so gasilsko orodje in opremo ter poslušali 

predavanja o gasilski organizaciji in preventivnih merah. Tudi na strumen korak niso pozabili. 

Ob koncu kolonije so pred komisijo korajžno odgovarjali na postavljena vprašanja iz štirih 

predmetov (organizacija, delo z orodjem, spoznavanje orodja in osebne opreme ter 

preventivna služba).Tako so si utrli pot do čina pionirskega desetarja. Cilj je bil, da mladi 

širijo gasilsko misel med mladino. 

 

V obdobju od 1951 do 1957 je bilo v šoli v Medvodah organizirano: 

8 gasilskih častniških tečajev (enomesečni in trimesečni), ki jih je obiskovalo 291 članov in 6 

članic.  

44 gasilskih podčastniških tečajev (vsi enomesečni), ki jih je obiskalo 1229 članov in 149 

članic; 

7 enomesečnih tečajev za požarnovarnostno službo v industriji (preventivni tečaji), ki jih je 

obiskovalo 247 članov in 7 članic; 

4 šestdnevni seminarji za poveljnike odredov (poveljniki občinskih gasilskih zvez), ki jih je 

obiskovalo 117 poveljnikov. 

 

8. septembra 1956 so v Murski Soboti razrešili dolžnosti predsednika Okrajne gasilske zveze 

Vilka Frahma, ker bo prevzel službeno mesto v Medvodah, kjer bo vodil gasilsko častniško 

šolo. V zahvalo za dobro delo so ga imenovali za častnega predsednika OKZ. 

 

V maju 1957 je IO GZ LRS odobril »Pravilnik šole GZ LRS«. Izvoljen je bil šolski odbor, ki 

je vodil šolo. Ravnatelj šole je postal Vilko Frahm, predavatelji pa so bili: Pavle Kristan, 

Alojz in Vlado Buh ter  Franc Kamin. Predsednik šolskega odbora  je bil Srečko Dimec. 

Večkrat so vzpodbujali udeležence gasilske šole s svojim obiskom in nagovori tudi 

predsednik, načelnik in sekretar GZ LRS.  

 

 

 
Vodstvo in predavatelji Nižje gasilske šole Medvode 
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15. februarja 1958 so na šoli zaposlili kot predavatelja Boruta Kobala. Delo učitelja je 

opravljal do 1.10.1960, ko je odšel na študij v Beograd. Kasneje je bil zaposlen na 

Republiškem sekretariatu za obrambo in nekaj časa tudi kot direktor gasilske brigade v 

Ljubljani. Vse skozi pa je deloval tudi v prostovoljnem gasilstvu.  

 

Po sklepu IV. kongresa GZ LRS (aprila 1958) so morali vsi prijavljeni ob sprejemu v šolo v 

Medvodah opravljati sprejemni izpit iz vseh štirih računskih operacij in pismenega izražanja. 

Po sprejemu pa so dobili brezplačno gasilsko uniformo ter vso potrebno osebno opremo in 

obutev. Šoli je uspelo pomnožiti tudi  zbirko učil. Poleg brizgaln, orodnega voza in 

avtocisterne ima šola tudi  epidiaskop, mali kinoprojektor ter naprave za kopiranje in 

razmnoževanje.  

 

Februarja 1959 je Republiški sekretariat za notranje zadeve  pripravil program enoletne 

gasilke šole, ki naj bi jo ustanovili s posebnim zakonom ali uredbo. Ta program je bil za 

vodstvo GZ LRS dokajšnje presenečenje. 

 

Na Plenumu GZS 26. aprila 1959 je poveljnik Miran Špicar povedal, da šola v Medvodah ni 

družbeno priznana, čeprav je bila to do pred kratkim edina šola kjer so gasilci dobili vsaj 

skromno izobrazbo. Osnutek zakona o gasilski šoli, ki gaje pripravil DSNZ LRS govori o tem, 

da se bodo prostovoljni gasilci lahko izobraževali na občasnih tečajih le ko ne bo zasedbe z 

drugimi kandidati. Za gradnjo šole pri gasilski brigadi je bilo takoj odobreno 20 milijonov, za 

šolo v Medvodah pa smo morali skrbeti sami. Osnutek zakona dosedanje šole sploh ne 

omenja. Rekel je še: »Nas ni nihče vprašal če se s vsem tem strinjamo«. 

 

Eden od razpravljavcev je povedal, da se bodo v novi šoli poleg poklicnih in industrijskih 

gasilcev izobraževali še gasilski referenti po okrajih in občinah. 

 

Vilko Frahm je povedal, da osnutek zakona govori samo o najvišjih stopnjah šole, mi pa 

moramo naprej skrbeti za osnovno vzgojo.  

 

Po posebnem pogovoru vodstva GZ LRS z Vladimirjem Kaduncem, republiškem sekretarjem 

za notranje zadeve so oktobra 1959 sklenili, da bo, dokler ne bo v Sloveniji odločeno drugače, 

postala Gasilska šola Medvode, Državna gasilska šola za poklicne in prostovoljne gasilce v 

Medvodah. 

 

V predlogu Uredbe, ki ga je 7. decembra 1959 pripravila GZ LRS, je v večini členov namesto 

državnega sekretariata imenovana Gasilska zveza LRS. 

 

V šoli so predvidevali moderne kabinete ter laboratorije, da bo učenje nazorno in praktično. V 

zgradbi naj bi bile učilnice z kinoprojektorji, prostori za praktično urjenje v dimu in plinu – 

skratka vse, kar doleti gasilce na požarišču ali pri drugih reševalnih akcijah. 

 

Odločitev o pričetku gradnje pa so morali zaradi po manjkanja denarja, pa tudi zaradi sporov 

med Štajerci in Ljubljančani o tem kje bo šola gasilstva locirana,  preložiti na kasnejši čas. 

 

4. oktobra 1961 je šolski odbor šole v Medvodah sprejel »Pravila o notranji ureditvi in delu 

Nižje gasilske šole v Medvodah«. Šolo vodi 11 članski šolski odbor, ki ima mandat dve leti, 

učiteljski zbor in ravnatelj. Od tedaj ima žig šole tudi ta naslov – pred tem je bilo na žigu 

samo »Gasilska šola Medvode« 
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Šolsko leto je od 1.9. do 31.8. naslednje leto. V šolo se sprejme gasilce II. in I. razreda, 

poklicne gasilce in osebe, ki želijo poklicno opravljati gasilsko službo. Zaključni izpit se deli 

na praktični in teoretični del. Če dobi iz praktičnega dela negativno oceno ne more opravljati 

teoretičnega dela, ampak opravlja celoto jeseni. 

 

Dosedanja praksa je pokazala, da se doseže boljši uspeh, če se uporablja čim bolj nazorna 

učila. V ta namen so začeli zbirati fotografije ki so jih z epidiaskopom projicirali na zaslon. 

Ob tem so rekli. »Zanimajo nas slike s požarišč ali delovnih postopkih na nevarnih mestih, 

slike raznih parad in podobnih nastopov nas ne zanimajo«.  

 

V obdobju od 1958 do 1963 se je število članov gasilskih društev povečalo nad 69.000. V tem 

času so se začeli uresničevati programi poklicnih gasilskih centrov s poklicnimi gasilci, poleg 

Ljubljane, (ki ga je imela že preje) v Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici in 

na Jesenicah. 

 

S temi centri so se pogoji za vzgojo gasilskih kadrov bistveno spremenili. Omogočeno je bilo 

praktično delo in sodelovanje gasilcev tečajnikov tudi na samih požarih. Poleg tega ni bilo 

treba kupovati dragih učil, ki so bila na voljo v teh centrih. Predvideno je bilo, da se bi v teh 

centrih vzgajalo oziroma izobraževalo ves nižji gasilski kader do gasilskih častnikov. 

 

Po uredbi o nazivih poklicnih gasilcev je organiziral Republiški sekretariat za notranje zadeve 

leta 1960 tri- in petmesečne tečaje za naziv gasilca II. in I. razreda ter gasilske tehnike. Do 

leta 1963 je tečaje opravilo 105 poklicnih in industrijskih gasilcev, 6 vodilnih poklicnih 

gasilcev pa je opravilo izpite za gasilskega inšpektorja. 

 

Spomladi leta l963 so se po Medvodah začele širiti vesti, da bo občina šolo preuredila v 

hotel. Kmalu so gasilci z obžalovanjem sprejeli novico, da se gasilska šola v Medvodah 

ukinja. Kasneje je GZS stavbo v Medvodah prodala, ker se je šola preselila v Gasilsko 

brigado v Ljubljani. 

 

 
 

Spominska plošča 

 

 

Tako se je končalo izobraževanje v Gasilski šoli Medvode in istočasno tudi v Gasilski šoli 

v Murski soboti..  

 

V gasilski šoli v poklicni brigadi v Ljubljani in v poklicnih gasilskih centrih naj bi se šolali 

vsi gasilci, ki bodo želeli izpopolniti svoje znanje v gasilski stroki. To izobraževanje dopolni 
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Srednja gasilska šola v Zagrebu in Višja gasilska šola v Beogradu. Zaradi tega je bila v 

Sloveniji dokončno opuščena misel, da bi imeli svojo višjo šolo - le to v okviru Univerze v 

Ljubljani. 

 

Po ukinitvi šole v Medvodah in v Murski Soboti, se je izobraževanje odvijalo v osmih 

gasilskih centrih (poklicni gasilski zavodi) za častnike in višje častnike, za nižje gasilske 

častnike in strojnike pa v Občinskih gasilskih zvezah. Tečaji za gasilce so bili še naprej v 

pristojnosti gasilskih društev. Zagotovljeni pa so morali biti pogoji za uresničitev 

predpisanega učnega programa. 

 

GZS je pripravila učne programe in enotna skripta za vse glavne predmete iz katerih so morali 

tečajniki opraviti izpite. Prostorska ureditev v gasilskih centrih je bila odvisna od velikosti 

centra njegovih učilnic in kabinetov kakor tudi od poligonov za praktične vaje in se je od 

centra do centra razlikovala. 

 

Leta 1964 je bil sklenjen sporazum med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in GZ  

Slovenije, da celotno skrb za vzgojo gasilskega kadra na področju republike kakor tudi 

Republiško gasilsko šolo v Ljubljani (kjer se izvaja 5 mesečni tečaj za poklicne gasilce) 

prevzame GZS. V prostorih šole,  ki jo je Republiški sekretariat za notranje zadeve prepustil 

GZS se bodo lahko šolali vsi katerim bo gasilstvo poklic.  

 

Učni program za gasilske častnike  je bil po sklepu Predsedstva GZS enak programu, ki je 

veljal za gasilce I. razreda. Članom prostovoljnega gasilstva, ki so opravljali izpit po tem 

programu pred komisijo RSNZ, se je priznalo znanje za gasilca I. razreda (državno priznan 

poklic) in čin gasilskega častnika, medtem, ko se je priznalo tistim, ki so opravljali izpit pred 

komisijo GZS samo čin gasilskega častnika. 

 

Tudi danes GZS pripravlja izobraževalne programe, tako za vodje gasilskih enot kot za 

posamezne specialnosti, ki se  večinoma v teoretičnem delu izvajajo v prostorih gasilskih 

organizacij, v praktičnem delu pa praviloma v Gasilski šoli, ki je danes pri Upravi za zaščito 

in reševanje - znotraj ministrstva za obrambo R.Slovenije. Ta šola, ki je na Igu pri Ljubljani in 

je moderno opremljena za vse vrste teoretičnega in praktičnega dela, danes samostojno 

izobražuje za verificiran poklic »poklicni gasilec«.  

 

 

Literatura: 

   - GZS: Knjižice gasilskih kongresov; 

   - Petra Planinc: Izobraževanje gasilcev na slovenskem od sredine 19. do začetka 21. stoletja; 

   - Gasilski vestniki od leta 1949 do 1964; 

                 (1) =  1959 stran 41 

                 (2) =  1959   ¨   158  

                 (3) =  1959   ¨   148 - 158 

                 (4) =  1950   ¨   153  

                 (5) =  1951   ¨     23 

                 (6) =  1951   ¨   113 

                 (7) =  1953   ¨    55 

                 (8) =  1953   ¨    50. 

    - Franci Šilar: Govor ob odkritju spominske plošče na poslopju nekdanje gasilske šole v 

Medvodah 11. aprila 2013. 
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