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Slovensko gasilstvo temelji na prostovoljnem gasilstvu, saj so samo v večjih mestih ustanovljene
poklicne gasilske enote. Danes je v Gasilsko zvezo
Slovenije združenih preko 120 gasilskih zvez in
1.348 prostovoljnih gasilskih društev, v katerih
deluje več kot 162.000 članov - od tega kar 25 %
mladih in 23 % članic. Skoraj 40.000 operativnih
gasilcev je usposobljenih ter razporejenih v operativne gasilske enote, ki zagotavljajo visoko operativno pripravljenost za zaščito in reševanje v
primeru požarov ter naravnih in drugih nesreč.
Slovenska gasilska organizacija predstavlja pomemben člen sistema zaščite in reševanja, ki poleg gašenja požarov - opravlja vse naloge zaščite ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Z operativno sposobnostjo, odzivnostjo,
usposobljenostjo kadrov in univerzalno tehniko
predstavlja zanesljivo ter množično silo, dokaj
enakomerno razporejeno po slovenskem prostoru, za ukrepanje v vseh vrstah nesreč. Zaradi
visoke usposobljenosti in opremljenosti so gasilske enote sposobne ukrepati tudi v najzahtevnejših okoliščinah, ko intervencije od posredovalcev
zahtevajo veliko znanja, izurjenosti ter profesionalizma. Med te nesreče prav gotovo sodijo intervencije v primeru nesreč z nevarnimi snovmi
in prometnih nesreč.
Zelo pomembna je vloga gasilstva na področju preventive, hkrati pa se skozi gasilstvo na specifičen
način ohranjata samopomoč in solidarnost ob požarih ter drugih nesrečah. Pomembno poslanstvo
gasilske organizacije je tudi vzgoja mladih, ki v
gasilskih vrstah dobijo potrebno znanje s področja
preventive ter zaščite in reševanja, vzgajamo pa jih
tudi v duhu solidarnosti ter pomoči človeku. Gasilstvo je še vedno pomemben generator družbe-

nega in kulturnega delovanja ter socialne kohezije,
kar še posebej velja za ruralna okolja. Gasilstvo je
še mnogo več - je način življenja posameznikov.
S humanitarno naravnanostjo, prostovoljnostjo in
solidarnostjo si je gasilska organizacija zagotovila poseben status ter priljubljenost, na kar nas opozarjajo
raziskave, v katerih ljudje postavljajo gasilsko organizacijo med organizacije, ki jim najbolj zaupajo.
Gasilska organizacija je pomemben nosilec nalog
na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru
naravnih ter drugih nesreč - gasilci so to dokazali
z uspešnim posredovanjem na intervencijah v primeru velikih poplav v Sloveniji v letih 1990 in
1998, ob potresih na Severnoprimorskem, ob uničujočem plazu v Logu pod Mangartom in drugih
plazovih po Sloveniji, ob pojavu hruševega ožiga
ter ob nevarnostih izbruha parkljevke in ptičje
gripe, kjer bi gasilci opravljali pomembno nalogo
razkuževanja na vstopno-izstopnih točkah, ob
neurju leta 2005 in ob številnih drugih nesrečah,
ki so v zadnjem času prizadele Slovenijo. Resnični
pomen in vloga gasilske organizacije sta se pokazala ob poplavah 18. septembra 2007, ko je na prizadetih območjih pri odpravi posledic poplav
sodelovalo preko 9.400 gasilcev - od tega samo v
Železnikih preko 3.000. Leta 2008 je na območjih,
prizadetih s točo in neurji, sodelovalo preko 6.000
gasilcev, v božičnih poplavah leta 2009 pa preko
2.500 gasilcev. V začetku leta 2010 so gasilci na
Primorskem odstranjevali posledice orkanske
burje. V letih 2003 in 2006 so se gasilci spoprijeli
z velikima požaroma na Krasu, kjer je v prvem primeru gasilo 1.600 gasilcev, v drugem pa 2.800 gasilcev. Po številu sodelujočih gasilcev izstopajo
poplave leta 2010, ki so posebej hudo prizadele

Ljubljano z okolico, Suho krajino in Posavje. Na
intervenciji je sodelovalo preko 20.000 gasilcev. Poplave leta 2012 so prizadele vzhodni del Slovenije
- Savinjsko-šaleško, Koroško, Mariborsko in Podravsko regijo - najhuje je bilo ob Dravi. Na intervencijah je sodelovalo preko 11.000 gasilcev.

Leta 2012 so se ponovno 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 požar »divjal« na težko dostopnem terenu. Na intervencijah je sodelovalo preko 4.000 gasilcev. Poleti 2013 je zagorelo na Trstelju in le po zaslugi
skoraj 1000 gasilcev požar ni zajel še večje površine.
Posebej so se gasilci izkazali pri odpravljanju posledic snega, žleda in poplav, ki so februarja 2014
prizadele Slovenijo. Gasilci so občanom najprej pomagali z nasveti in opozorili, kmalu pa so se pojavile intervencije, povezane z odstranjevanjem vej
ter dreves, ki so klonila pod težo snega in ledu.
Gasilci so neumorno čistili ceste in reševali objekte, ob izpadih električnega toka pa so občanom
pomagali pri oskrbi z električno energijo iz elektroagregatov. Večkrat so sodelovali pri reševanju
in evakuaciji občanov iz objektov, ki so jih ogrožali
plazovi ter drevesa. Žledu so sledile poplave, ki so
bile najhujše na Planinskem polju, kjer je voda zalila tudi stanovanjske objekte. Na intervencijah je
sodelovalo več kot 41.000 prostovoljnih gasilcev,
ki so opravili okoli 334.000 ur dela.
Novembra 2014 so nas ponovno - že drugič v term
letu - prizadele poplave. Najbolj so bila prizadeta
področja v neposredni okolici Ljubljanskega barja
ter notranjskih in kraških polj. Gasilci so z opozorili in nasveti pomagali prebivalstvu, organizirali

so dežurne službe ter izvajali intervencije. Občanom so pomagali reševati imetje, črpali so vodo iz
zalitih prostorov in polnili protipoplavne vreče ter
z njimi gradili protipoplavne nasipe. Zaradi obsežnosti intervencij so si gasilske enote pomagale pri
izvajanju nalog. Na območju občine Ilirska Bistrica so delovale enote iz celotne domače Obalnokraške regije, v občini Loška dolina pa iz celotne
Notranjske regije. V obeh primerih so pomagali
tudi gasilci iz Severnoprimorske regije. Skupaj je
na novembrskih intervencijah sodelovalo preko
7.000 gasilcev, ki so opravili 61.500 ur dela.
Narava se je »maščevala« tudi 8. junija letos, ko je
dobršen del občine Črnomelj prizadelo neurje s
točo. V najbolj prizadetih delih občine so padala ledena zrna, velika tudi do 12 cm. Zaradi velike razsežnosti nesreče je poveljnik Civilne zaščite
Republike Slovenije izdal odredbo o aktiviranju
gasilskih enot iz drugih regij. Na 5-dnevni intervenciji je iz širšega dela Slovenije sodelovalo 3.080
gasilcev in pripadnikov drugih reševalnih sil.
V zadnjem času odmevajo veliki požari v industriji,
ki so se začeli z uničujočim požarom nevarnih odpadkov podjetja Kemis na Vrhniki, nadaljevali pa
s požarom Eko Plastkom v obrtni coni v Ljutomeru ter podjetju Ekosistemi d. o. o., podružnica
v Zalog. Vsi trije požari so izstopali po zahtevnosti,
intenziteti in veliki količini nevarnih snovi, kar je
od gasilcev zahtevalo še posebej veliko mero znanja ter strokovnosti.

Gasilci letno opravijo okrog 7.000 intervencij.
Število slednjih je v veliki meri odvisno od količine padavin in posledično števila intervencij gašenja požarov v naravi.

