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PREDSEDNIKI GZS

MATEVŽ HACE (1910–1978)
Prvi predsednik GZ Slovenije (1949–1963), po njem sta
imenovani najvišje gasilsko priznanje in memorialno
tekmovanje.

METOD ROTAR (1929–2002)
Predsednik Gasilske zveze Slovenije od 1963 do 1976.
V času predsednikovanja GZS je eno leto vodil tudi
Gasilsko zvezo Jugoslavije, kjer je dal velik poudarek
sodelovanju med gasilci iz posameznih republik in tudi
gasilci iz drugih držav.

Dr. BRANKO BOŽIČ (1927–2001)
Predsednik GZS od 1976 do 1989, v tem času je bil
eno leto (1985–1986) tudi predsednik GZ Jugoslavije.
V času njegovega predsedovanja se je število članstva
v gasilskih organizacijah podvojilo, krepila se je
strokovnost in opremljenost, s tem pa ugled in veljava
gasilske organizacije. Bil je tudi soustanovitelj
gasilskega muzeja v Metliki, ki je bil 9. maja 2003
poimenovan po njem.
Dr. Branko Božič je avtor knjig:
• Gasilstvo na Slovenskem do leta 1941,
• Gasilstvo na Slovenskem do leta 1963,
• Po poti 130-letnega razvoja gasilstva na Slovenskem (1869–1999).
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KONGRESI GZS

ERNEST EORY
Predsednik GZS od 1989 do 2008. Kot predsednik Gasilske
zveze Slovenije si je Ernest Eöry najbolj prizadeval za
usposabljanje in izobraževanje gasilcev, za razvoj operativne
dejavnosti, za vključevanje mladih med gasilce in
organizacijsko krepitev gasilske organizacije.Veliko
aktivnosti in naporov je vložil v ohranjanje zgodovinske in
kulturne dediščine slovenskega gasilstva.

IN SEDANJI PREDSEDNIK GZS

ANTON KOREN
Visoki gasilski častnik 2. stopnje.
V obdobju od leta 1973 do 2003 je bil predsednik PGD
Sevnica. Od leta 1980 je član predsedstva GZ Slovenije, od
leta 1985 naprej njen podpredsednik, od XV. kongresa GZS,
ki je potekal maja 2008, pa njen predsednik. Bil je tudi član
predsedstva GZ Jugoslavije. Je prejemnik priznanja Matevža
Haceta.
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POVELJNIKI GZS

MIRAN ŠPICAR (1911–1998)
GZS je poveljeval od njene ustanovitve 1949 do 5.
kongresa GZS, ki je bil leta 1963.
Bil je višji gasilski častnik, dober organizator.

MILAN VRHOVEC (1909–1998)
GZS je poveljeval od 1963 do 1980.
Bil je tudi predavatelj, kjer se je še posebno zavzemal za vzgojo
sodnikov za gasilska tekmovanja. Je avtor številnih učbenikov
(Gasilska taktika, Požarna samozaščita), in organizator gasilskih
državnih tekmovanj.

TONE SENTOČNIK (1941–1998)
Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je postal leta 1980. Na tej
funkciji je ostal vse do prezgodnje smrti leta 1998.

MATJAŽ KLARIČ (sedanji poveljnik GZS)
Visoki gasilski častnik 2. stopnje.
Sprva je bil strokovni delavec na Gasilski zvezi Slovenije, od leta
1998 je poveljnik GZS.

GRADIVO PRIPRAVILA SONJA MALNARIČ, članica MS GZS v sodelovanju s PETRO PLANINC,
kostusinjo Gasilskega muzeja v Metliki.

4

