
Nagovori na stadionu  

Janko Cerkvenik, predsednik GZS: 

»Spoštovane gasilke in gasilci, člani štabov Civilne zaščite in sistema za zaščito in reševanje, 

vsi, ki ste zbirate za prapori, ki jih ponosno opazujemo s tribune, spoštovani gostje. Prevzel 

sem odgovorno nalogo na tem 17. Kongresu, da v naslednjem mandatnem obdobju vodim 

množico, ki je zbrana pred menoj, in seveda tudi vse tiste, ki so ostali doma, za kar se vsem, 

ki ste mi izrazili podporo, zahvaljujem. Skozi mimohod, ki smo ga danes spremljali v samem 

mestu Ptuj, smo pravzaprav lahko opazili zgodovino našega dela in tudi vse tiste vrednote, o 

katerih smo v teh dveh dneh tukaj na Ptuju tudi govorili. Prepričan sem, da bo tako ostalo tudi 

naprej.  

Na volitvah smo izvolili organe, v katere zaupam in vem, da bodo pomagali pri delu – tako 

meni kot tudi poveljujočim. Naj se vam zahvalim za množično udeležbo in seveda zaželim, da 

se vsi srečno vrnete domov. In dovolite mi, da se zahvalim tudi županu MO Ptuj, gospodu 

Senčarju, za gostoljubje Mestne občine, da smo lahko imeli z našimi gosti prijetno druženje. 

Kot rečeno, želim vam srečen povratek domov. Pred nami so novi izzivi, ki smo jih zastavili v 

Usmeritvah, in naj bodo vodilo za naše delo v naslednjih letih. Vso srečo  pri tem vam želim 

in izrekam lep pozdrav. Še enkrat se zahvaljujem OGZ Ptuj in tudi organizacijskemu odboru 

ter vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi te množične in seveda enkratne prireditve. Vsem tistim, 

ki ste se trudili po najboljših močeh, še enkrat iskrena hvala z gasilskim pozdravom: Na 

pomoč!« 

 

Miran Senčar, župan MO Ptuj: 

»Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, cenjeni visoki gosti. Izredno sem vesel, da ta vikend 

pri nas poteka eden izmed najbolj množičnih vseslovenskih dogodkov. In v čast mi je, da 

XVII. Kongres GZS gostimo ravno na Ptuju. Ptuj je najstarejše slovensko mesto, ima bogato 

zgodovino, ki sega daleč v preteklost. Tudi obramba pred požari ima dolgo zgodovino. Že v 

rimskih časih so v Petovii obstajale organizirane poklicne gasilske enote in pomislite – že 

takrat so imeli gasilske črpalke. V 17. in 18. stoletju so bili požari za Ptuj skoraj usodni in v 

strahu pred nenehnimi požari so se meščani priporočili zavetniku pred požari – sv. Florjanu – 

in mu leta 1745 postavili spomenik, ki še danes stoji pred ptujsko Mestno hišo. Na Ptuju je 

bila 3. marca leta 1870 ustanovljena druga požarna obramba na slovenskih tleh, to pomeni 

drugo PGD na Slovenskem, na kar smo v našem mestu seveda še posebej ponosni.  

Pomena PGD-jev se v MO Ptuj zavedamo in jim skušamo po najboljših močeh pomagati. V 

večini gre za finančno pomoč pri nakupu vozil in opreme ter gradnji ali obnovi gasilskih 

domov. Z velikim ponosom lahko povem, da bomo 23. junija 2018 ptujskim gasilcem predali 

novo gasilsko avtolestev. Investicijo v višini 720.000 € so pokrili MO Ptuj, Ministrstvo za 

Obrambo, PGD Ptuj in Zavarovalnica Sava. Vsem se iskreno zahvaljujem.  

Gasilci v MO Ptuj so izjemno zavzeti, predani in delovni, za kar sem jim tako sam kot vsi naši 

občani izredno hvaležen. Gasilci nam priskočijo na pomoč ob požarih, pa tudi v naravnih 

ujmah, ob prometnih nesrečah in pri vseh drugih neprijetnih pripetljajih. Imeti organizirano in 

usposobljeno skupino ljudi, na katero se lahko zaneseš, je neprecenljivo.  



Pred kratkim je huda vremenska ujma prizadela Ptuj. Mnogo naših občanov je utrpelo veliko 

škodo. Mnogi zaradi velikih poplav niso mogli iz hiš. Spet so nastopili naši, ptujski gasilci. 

Pomagali so jim tudi kolegi gasilci iz drugih gasilskih enot Podravja. Bil sem z njimi na 

terenu, le da so oni delali neprekinjeno 45 ur. Iskal sem pravo priložnost, da se jim zahvalim, 

in zdaj jo imam. Zdaj, tukaj, pred mojimi gosti, pred nekaj tisoč njihovimi kolegi, pred 

njihovo resorno ministrico gospo Andrejo Katič ter pred predsednikom Vlade RS, dr. Mirom 

Cerarjem, se vam – gasilcem vseh gasilskih društev MO Ptuj iskreno zahvaljujem za vso vašo 

nesebično pomoč našim občanom ter vsem drugim, ki to pomoč potrebujejo.  

Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovani gostje. Na Ptuju smo ponosni, da smo gostili XVII. 

Kongres Gasilske zveze Slovenije, na Ptuju smo ponosni, da smo gostili gasilsko parado. Na 

Ptuju smo vam hvaležni, da ste prišli v naše lepo mesto. Želim vam dobro počutje med nami. 

Izrekam še gasilski pozdrav: Na pomoč!« 

 

Dr. Miro Cerar, predsednika Vlade Republike Slovenije: 

»Drage gasilke in gasilci, vaši družinski člani in prijatelji, Ptujčanke in Ptujčani, cenjeni 

gostje! Kakšen mogočen zbor ste! Kako ponosna je lahko Slovenija na svoje gasilke in 

gasilce! V veliko čast mi je, da vas lahko danes nagovorim.  

Gasilstvo v Sloveniji ni le sinonim za pomoč ob vsakem času in na vsakem kraju.  Je veliko, 

veliko več. Gasilci ste živ dokaz, kako mogočen je lahko človek, če ni sam. V gasilski 

tradiciji – a še kako tudi v vašem vsakdanu – sta vpisani dve vrednoti, ki ju vidim v samem 

jedru pravične družbe. Solidarnost in čut za sočloveka. Solidarnost pomeni, da najprej 

pomisliš na drugega, čut za sočloveka pa, da ga nikoli ne ponižaš, razvrednotiš ali pozabiš 

nanj. Mislimo to dvoje skupaj – odločno skrb za drugega in spoštljivo sodelovanje – pa 

dobimo vaše srce in dušo, vaš dnevni ritem in vaša nočna dežurstva, vašo preventivo in vaše 

intervencije, vaše delavnice za najmlajše in vaše veselice za sosesko. 

Dragi gasilci, vsi se lahko učimo od vas! Tudi sam sem se, saj smo se v tem mandatu kar 

nekajkrat srečali. Zato sem po celjskem srečanju začutil potrebo, da vašim vodilnim poročam 

o opravljenem delu: o tem, kako se je vse, kar smo se dogovorili, tudi res zgodilo. Želel sem 

vas osebno obvestiti o spremembah na bolje na področju prostovoljnega gasilstva, za katere 

ste si v Gasilski zvezi Slovenije več let močno prizadevali. Posebej pomembna se mi zdi nova 

ureditev zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, se pravi tistih prostovoljcev, ki pri 

svojem delu ne uporabljate dihalnih aparatov. Enkraten zdravstveni pregled je odslej mogoče 

izvesti pri osebnem zdravniku ali zdravniku medicine dela. 

Prav tako ste nam že sporočili, da se pozna poenostavitev pri tehničnih pregledih vozil, če so 

le-ta v lasti prostovoljnih gasilnih društev, kjer smo rok z dosedanjega pol leta podaljšali na 

eno leto. 

Pri vsem tem, kar vi dajete naši družbi, so to morda majhne reči,  a iskreno verjamem, da 

bodo tudi te – na videz majhne spremembe – pomembno poenostavile vaše delo, da vam bodo 

omogočile več časa za tisto, zaradi česar vas vsi tako iskreno občudujemo in smo vam 

hvaležni. Držati besedo, poročati o narejenem, biti vedno pripravljen pomagati – takšnih reči 

se učimo od vas. In veseli me, ko med vami vidim toliko mladih, saj so najboljši dokaz, da se 

vaše vrednote prenašajo na nove generacije. 

Vaše intervencije bodo morda drugačne, vaša tehnika posodobljena, vaši načini 

sporazumevanja še nesluteni – a ostala bosta solidarnost in sodelovanje! Zato velja ves čas 

posodabljati vaše ešalone; zato velja prisluhniti vašim sirenam na pomoč, ko jo sami 

potrebujete; zato mora vsaka odgovorna oblast delati z roko v roko z gasilci! Gasilci – še 



posebej prostovoljni – ste dejansko s požrtvovalnostjo, pogumom in nesebičnostjo pomemben 

zgled Slovenije, za kakršno si prizadevamo. 

Naj se ob tej priložnosti prav vsakemu med vami – v vseh 1.299 prostovoljnih teritorialnih 

gasilskih društvih in 42 prostovoljnih industrijskih gasilskih enotah – zahvalim za prav vsako 

od 15.404 intervencij v letu 2017 in še za vse letošnje!« 

Slavnostni govornik, predsednik Vlade Republike Slovenije, je nagovor zaključil z besedami: 

»Držite skupaj, pazite nase – in čuvajmo skupaj našo drago Slovenijo.« 

 


