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Spoštovane delegatke in delegati, 
drage gasilke in gasilci! 
 
v veliko čast mi je, da lahko spregovorim na današnjem 16. kongresu Gasilske zveze Slovenije. 
Pa to ni le zato, ker ste najštevilčnejša organizacija v Sloveniji. Tisto, kar me navdaja z 
občutkom zadovoljstva in vznesenosti, je predvsem vaše plemenito, humano in ob tem 
večinoma prostovoljno delo za druge. Vaša dobronamernost v vsakem trenutku dneva, ko 
nekdo zakliče Na pomoč, je tisto, kar je vredno več kot denar, več kot uspeh, in več kot številne 
druge vrednote, s katerimi si skušamo izboljšati eksistenco. A pri tem pozabljamo na 
elementarne plati našega življenja, ki ne le, da lahko polepšajo naš vsakdan, ampak lahko tudi 
rešujejo življenja. 
 
Začetki slovenskega gasilstva sodijo v čas neposredno po evropski »pomladi narodov«, ko se je 
pojavil prvi politični program z idejo o združitvi vseh dežel, kjer so naseljeni Slovenci. Ideja po 
združitvi, ki bi presegala pokrajinsko ali celo občinsko pogojeno razdrobljenost, je jasno prisotna 
tudi v zgodovini slovenskega gasilstva, predvsem skozi prve ustanovljene gasilske zveze, ki so 
danes prerasle v pravo nacionalno organizacijo. Usoda slovenskega gasilstva je torej 
nerazdružljivo zvezana z usodo slovenskega naroda, kar je še posebej značilno za čas med 
drugo svetovno vojno, ko so bila s strani okupatorjev številna lokalna gasilska društva 
preimenovana, ukinjena ali pa celo militarizirana. Poleg tega so iz gasilskih vrst prihajali številni 
pomembni in ugledni posamezniki, ki so zaslužni za širitev občutka narodne pripadnosti in 
kulturne zavesti. Njihova vloga nam je poznana tudi po zaslugi zelo aktivnega dolgoletnega 
predsednika Gasilske zveze Slovenije, dr. Branka Božiča, ki je pravzaprav soavtor zgodovine 
razvoja gasilstva na Slovenskem, kot jo poznamo danes. 
 
16. kongres gasilske zveze Slovenije poteka v času, ko se Slovenija pripravlja na prelomni 
trenutek najbolj intenzivnega dela na reformnih ukrepih vlade. Naš načrt je jasen – državo bomo 
popeljali iz krize in to brez tuje pomoči. Časa za priprave ni bilo veliko, pa tudi časa za izvedbo 
je malo. Toda uspelo nam je že veliko. Nacionalni reformni program in program stabilnosti 
čakata le še na zadnjo potrditev. Vse kaže, da so nam naklonjene tudi evropske zvezde. Sedaj 
je nastopil čas, ko se bomo, vsak po svojih zmožnostih, zakopali v delo, in sprejeli del bremen, 
ki jih je vlada pravično razporedila med vse državljanke in državljane. In prav v tem trenutku ste 
nam lahko gasilke in gasilci za vzor in v opomin, saj gre tudi v sedanjem trenutku na nek način 
za »gašenje požara«, ko sta potrebna solidarnost in odrekanje. Morda smo res prišli nekoliko 
pozno, a ne prepozno. Danes skupaj rešujemo našo državo, da bomo v njej jutri vsi lepše in 
bolje živeli.  
 
Naj se ponovno vrnem k vaši dejavnosti. Ogenj in voda, brez katerih na zemlji ne bi bilo 
življenja, nosita v sebi poleg svojih elementarnih eksistenčnih lastnosti tudi izjemno rušilno moč. 
In če se zavemo, da gasilstvo ni več samo gašenje požarov in reševanje ob poplavah, temveč 
širše - reševanje ob skoraj vseh nesrečah, nam ti primeri povedo, da ste gasilci nedvomno 



 

postali elitne enote v sistemu sil zaščite in reševanja ob naravnih in vseh drugih nesrečah. S 
svojim organiziranim delovanjem ste vedno med prvimi na kraju nesreče. Varnost ljudi, 
premoženja in okolja pred nesrečami je pravzaprav vprašanje, ki zadeva, ali bi moralo zadevati 
prav vsakogar, a samo gasilci ste hrbtenica vsake pomoči pri velikih naravnih katastrofah. Če 
ob tem izpostavim še dejstvo, da prostovoljni gasilci ne razmišljate o tem, koliko boste zaslužili 
s svojim delom, ki je pogosto  celo življenjsko nevarno, lahko rečem le to, da ste med tistimi 
državljani, na katere sem IZJEMNO ponosna. In to iz preprostega razloga: največ vam 
pomenijo plemenite vrednote kot so solidarnost, dobro delo za sočloveka in medsebojna 
pomoč. Najpomembnejše vrednote v življenju niso naprodaj, ni jih mogoče kupiti in ne prodati. 
Morajo preprosto obstajati ali pa jih ni. In tu ne moremo mimo dejstva, da so med nami tudi 
ljudje, ki so onstran vaše plemenitosti, in so se izkazali s slabimi deli, in skušajo kljub  
intenzivnem delu vseh pristojnih organov svoja slaba dela prikriti in se izogniti kazni. Moje delo 
vidim kot poslanstvo, ki bo dela, kot so vaša, povzdigovalo in nagrajevalo, in nasprotno, vsa 
slaba preganjalo in kaznovalo. 
 
In če se ozrem zgolj nazaj na zadnji dve leti - poplave 2012 so prizadele vzhodni del Slovenije – 
Savinjsko-Šaleško, Koroško, Mariborsko in Podravsko regijo – najhuje je bilo ob reki Dravi. Na 
intervencijah vas je sodelovalo preko 11.000 gasilcev. Leta 2012 so se poleg poplav pojavili 
veliki požari v naravnem okolju. Pustošili so v občinah Nova Gorica, kjer je gorela Skalnica pod 
Sveto Goro, Koper, kjer so ognjeni zublji pustošili pri Črnem Kalu, Ilirska Bistrica, kjer je gorelo 
pri Obrovu ter Osilnica, kjer je prav tako divjal požar na težko dostopnem terenu. Na 
intervencijah je sodelovalo preko 4.000 gasilcev. In če obstajajo med nami ljudje, ki so 
strahopetni in bežijo pred resnico, obstajate na drugi strani vi, ki vas je narava obdarila s 
pogumom – ni vsak človek tak, da bi se pognal med ognjene zublje ali v deročo reko, da bi 
nekomu, ki ga sploh ne pozna, rešil življenje.  
 
Slovensko gasilstvo ima preko 140-letno tradicijo. Po zadnjih podatkih je trenutno v Sloveniji 
1348 gasilskih društev, v katere je včlanjenih 152.765 gasilcev, od tega več kot 30.000 žensk in 
25.000 mladih, članstvo pa ni v upadanju, ampak stalnem porastu. Operativnih gasilcev, torej 
takšnih, ki so usposobljeni in pripravljeni na intervencijo v vsakem trenutku, pa je okrog 47.000. 
So leta, ko posredujete tudi do 6000-krat.  
 
Ob vsem naštetem pa je gasilstvo tudi prostor, ki ima pomembno socialno funkcijo, kjer se 
lahko povezujejo tako dekleta kot fantje, hkrati pa so gasilski domovi prostor sodelovanja vseh 
državljank in državljanov, ki se povezujejo po svojih močeh. Gasilci skrbite tudi za kulturno 
dejavnost, sodelovanje na gasilskih in drugih tekmovanjih. Z zadovoljstvom spremljam tudi velik 
poudarek, ki je dan strokovnemu usposabljanju, skrbi za veterane in skrbi za podmladek. 
Verjamem, da je med mladimi veliko takih, ki vas želijo posnemati in vam priznavajo položaj 
junakov. Mnogi mladi fantki že predšolskem času sanjajo, da bi postali gasilci, ko odrastejo. To 
je sporočilo vam vsem, da ste za njih pozitivni liki iz njihovih otroških sanj. Znano je, da otroci 
nikoli ne želijo postati strahopetci in slabičneži, ampak nasprotno, neustrašni, močni in pogumni 
junaki.  
 
Spoštovane gasilke in gasilci, 
 
še nekaj je, kar vas loči od mnogih sodržavljank in sodržavljanov - pri vas ni pomembno, kakšne 
politične barve je, ali od kod prihaja tisti, ki kliče »Na pomoč«. Za vas tudi državna meja ne 
predstavlja meje vašega dela. Gasilci zastopate idejo »vsakemu na pomoč«, in to je tisto, kar je 
lahko danes za zgled močno razdvojeni slovenski družbi. 
 
Kongresu želim uspešno delo še naprej, novemu vodstvu Gasilske zveze Slovenije želim, da bi 
še naprej tako uspešno in zagnano vodili to najštevičnejšo, najpožrtvovalnejšo in 
najpogumnejšo slovensko organizacijo. Vlada vam bo v vaših ciljih stala ob strani in vas 
podpirala, saj se zavedamo, da bodo cilji uresničeni le, če bomo delali v skupno dobro. Dovolite 
mi še, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki ste svoje življenje posvetili gasilstvu in vas je 
vodila želja, da ste pomagali ljudem v stiski z vsem svojim znanjem in močmi.  Vsem mladim 
nadebudnim gasilkam in gasilcem pa želim, da bi nadaljevali to pot humanega poslanstva in se 
trudili ohranjati vrednote, ki so jih tlakovali vaši predhodniki. 
 
Hvala. 


