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Z A P I S N I K 
 
1. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti GZS, ki je 
bila 23. oktobra 2018, ob 10. uri v prostorih Grajske točilnice Šturm v neposredni bližini 
Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki.  
 
Prisotni člani komisije:  
Predsednik komisije, Janez Liponik,  
Vili Tomat, Anton Rančigaj, Sabina Sorčan, Katarina Jager, Toni Koren in Jože Pezdirc kot člani 
Ostali prisotni:  
Predsednik GZS, Janko Cerkvenik, 
Župan Občine Metlika, Darko Zevnik, 
Predsednik GZ Metlika, Martin Štubljar, 
Poveljnik GZ Metlika, Peter Šneljer, 
Predsednik PGD Metlika, Amir Mehadžić, 
Direktorica Belokranjskega muzeja, Andreja Brancelj Bednaršek in 
Petra Planinc 
 
Današnjo sejo je z uvodnim pozdravom odprl predsednik komisije za zgodovino pri GZS, Janez 
Liponik ter jo tudi vodil.  
Vsem zbranim je izrekel dobrodošlico na prvi seji komisije. Poudaril je, da smo se prvič v 
mandatnem obdobju 2018 – 2023 zbrali v Metliki zato, ker je prav, da začnemo z mandatom 
tam, kjer je  zibelka slovenskega gasilstva.  
 
K besedi je povabil predsednika GZS, Janka Cerkvenika, ki je člane komisije in vse ostale prisotne 
lepo pozdravil, ter jim na kratko predstavil delo, ki smo si ga začrtali v mandatnem obdobju 
2018 - 2023. Posebej je poudaril jubilejno leto 2019, ko bomo praznovali 150 - letnico Gasilstva 
na Slovenskem, 50 - letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča ter 70 - letnico 
Gasilske zveze Slovenije, ki združuje slovenske gasilce pravzaprav od leta 1919. Predsednik 
komisije je besedo predal poveljniku GZ Metlika, ki je uvodoma opravičil odsotnost predsednika 
GZ Metlika, ter povedal, da se nam bo le ta pridružil nekoliko kasneje. Vse zbrane je v imenu GZ 
Metlika lepo pozdravil, ter jim zaželel uspešno delo. Beseda je bila podana tudi predsedniku 
PGD Metlika, tov. Amirju Mehadžiću, ki je prisotne v imenu PGD Metlika lepo pozdravil. 
 
Predsednik komisije, tov. Liponik je po pozdravnih nagovorih članom komisije v razpravo podal 
predlog  dnevnega reda, ki so ga člani prejeli z vabilom na današnjo sejo. Glede na to, da ni bilo 
razprave je bil soglasno sprejet naslednji  
 
 
 



 
DNEVNI RED: 
 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 
2. Pregled  zapisnika 14. seje komisije z dne 24. aprila 2018  
3. Presoja letnice ustanovitve PIGD Luka Koper  
4. Seznanitev s Poslovnikom o delu UO GZS, ki velja za vse Komisije  
5. Informacija o prireditvah v jubilejnem letu 2019 (150 let Gasilstva na Slovenskem, 70 let 

Gasilske zveze Slovenije, 50 let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča) 
6. Program dela za leto 2019 
7. Razno  

 
Ad 1:  Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 
 
 Predsednik komisije za zgodovino pri GZS, tov. Liponik je še enkrat pozdravil vse navzoče člane 
ter ugotovil, da so na prvi seji v mandatnem obdobju 2018 – 2023 prisotni vsi člani komisije. 
 
Ad 2: Pregled zapisnika 14. seje komisije z dne 24. aprila 2018  
 
Zapisnik zadnje seje v mandatnem obdobju 2013 - 2018 so člani prejeli skupaj z vabilom po e - 
pošti. Tov. Rančigaj je vprašal, ali so bili sklepi z zadnjega zapisnika realizirani. Predvsem je 
mislil, na sliko častnega predsednika tov. Eöryja. Tov. Liponik mu je odgovoril, da so bile to 
pobude za našo komisijo, meni pa, da je stara slika tov. Eöryja še vedno v sejni sobi GZS.  Ker na 
vsebino zapisnika ni bila podana več nobena pripomba, je bil sprejet 
 
Sklep 2/1: 
 

-  zapisnik se sprejme v podani obliki 
 
Ad 3: Presoja letnice ustanovitve PIGD Luka Koper  
 
Gradivo so člani komisije prejeli na mizo. Predsednik komisije pa jim je na kratko povedal, da so 
v prejšnjem mandatu presojali letnice ustanovitev glede na uradni Statut društva ali zveze 
oziroma Zapisnik ustanovnega občnega zbora. Trend priznavanj letnic ustanovitve naj bi potekal 
tako tudi v prihodnje. 
Glede na to, da je PIGD Luka Koper predložilo tako Statut kot tudi ustanovni Zapisnik društva, 
predlaga članom, da se društvu prizna letnica ustanovitve 1966. 
Tov. Tomat je v tej točki podal še nekaj mnenj o letnicah ustanovitve. Omenil je primer letnice 
ustanovitve PGD Kobarid, ki verodostojnih dokumentov niso našli, je pa po zapisih iz krajevne 
kronike razvidno, da so na Kobariškem območju bili aktivni »gasilci« že veliko prej pred uradno 
letnico ustanovitve društva. 
Predsednik GZS, tov. Cerkvenik je podal mnenje, da brez potrebnih ustreznih dokumentov, 
ostajajo letnice ustanovitve društev, take kot so zapisane. Ob tem je še poudaril, da si želi, da v 
tem mandatu vse knjige in monografije, ki bodo napisane, pridejo na pobudo naše komisije, ki 
bo za njimi tudi stala. Ob tem je imel v mislih predvsem knjigo o častnem predsedniku tov. 
Eöryju, ki kot je omenil je vredna vseh pohval, vendar je na terenu prihajalo do nesoglasij, saj bi 
morala biti taka, kot so bile za ostale bivše funkcionarje (modre knjižice) 
Tov. Rančigaj je ob tem poudaril, da je še vedno zato, da se modra knjižica izda. 
Njegovemu mnenju se je pridružil tudi tov. Koren, ki je še poudaril, da nekih zadržkov v zvezi z 
izdajo nekoliko obširne knjige o častnem predsedniku Eöryju ni imel. O samem priznavanju 
letnic ustanovitve društev in kriterijev po katerih so bile te priznane, pa je še povedal, da je bilo 
v preteklosti takšnih in podobnih primerov veliko, prav tako tudi veliko prijetnih in neprijetnih 



debat. Mnenja pa je, da mora biti za priznanje letnice ustanovitve ustrezen materialni vir, ki 
jasno govori o tem, da je društvo delovalo. 
Tov. Liponik se je z ugotovitvami strinjal, prav tako pa navedel mnenje, da so lahko včasih 
časopisni viri tudi napačni. Naposled so člani komisije sprejeli naslednji  
 
Sklep 3/1: 
 

- Člani komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti pri 

GZS, Upravnemu odboru GZS predlagajo, da na osnovi verodostojnih dokumentov, ki 

so jih skupaj z dopisoma z dne 9.10.2018 s strani PIGD Luka Koper ter z dne 

11.10.2018  s strani Obalne gasilske zveze Koper, poslali komisiji, prizna letnico 

ustanovitve 1966. 

 
Sestanku se nam je k točki 4 pridružil predsednik GZ Metlika, Martin Štubljar. 
 
Ad 4: Seznanitev s Poslovnikom o delu UO GZS, ki velja za vse Komisije 
   
V tej točki je predsednik komisije za zgodovino pri GZS, tov. Liponik članom povedal, da je 
Poslovnik skupek pravil, ki omogočajo tekoče delo vseh organov znotraj GZS. Poslovnik je bil 
sprejet na 2. seji UO GZS, dne 26. septembra 2018. 
Poslovnik o delu UO GZS bo članom komisije posredovan po e- mailu. 
 
 
Sklep 4/1: 
 

- Člani komisije so se seznanili s Poslovnikom o delu UO GZS. 
- Članom komisije bo Poslovnik o delu UO GZS posredovan po e - mailu. 

 
Sestanku se nam je k točki 5 pridružila še direktorica Belokranjskega muzeja v Metliki, gospa 
Andreja Brancelj Bednaršek. 
 
Ad 5: Informacija o prireditvah v jubilejnem letu 2019 (150 let Gasilstva na Slovenskem, 70 let 
Gasilske zveze Slovenije, 50 let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča) 
 
Predsednik GZ Metlika, Martin Štubljar je prisotne člane Komisije za zgodovino pri GZS najprej 
lepo pozdravil, nato pa predstavil nekaj aktivnosti, ki se bodo vršile v letu 2019, ko bo v Metliki 
potekalo praznovanje ob 150 letnici Gasilstva na Slovenskem in PGD Metlika, 50 letnici 
Slovenskega gasilskega muzeja in 70 letnici Gasilske zveze Slovenije in hkrati 100 letnica 
združitve Slovenskega gasilstva v krovno organizacijo – leta 1919 je bila namreč na pobudo 
Frana Barleta, ustanovljena Jugoslovanska gasilska zveza v Ljubljani, ki je združevala vse takrat 
delujoče slovenske požarne brambe. 
Vrhunec dogajanja bo 7. in 8. septembra 2019.  
- 7. septembra bo potekala Slavnostna svečanost ob 150 - letnici PGD Metlika 
- 8. septembra bo potekala Svečanost ob 150 - letnici Gasilstva na Slovenskem z veliko gasilsko 
parado. Nedeljsko dopoldan pa bomo izkoristili za praznovanje 50 - letnice Slovenskega 
gasilskega muzeja dr. Branka Božiča. Predlogi za celovito grafično podobo, ki bo skozi celo leto 
2019 krasila dopisne liste, ovojnice,.. bo pripravljena do prvega sestanka organizacijskega 
odbora v sestavi s predstavniki GZS, PGD Metlika, GZ Metlika, Belokranjske regije in Občine 
Metlika, ki bo potekal predvidoma v mesecu novembru 2018.  
- GZS bo, v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, izpeljala literarni in likovni natečaj na 
temo 150 let Gasilstva na Slovenskem, ki ga bodo poslali slovenskim Osnovnim šolam in Vrtcem. 
V PGD Metlika so razpis že pripravili. 



- Pripravili naj bi tudi promocijski film na temo gasilstva. 
- O zgodovini Gasilstva na Slovenskem naj bi pričali tako lokalni kot mediji na državnem nivoju. 
- Jubilejno leto 2019 bomo zaključili s svečanim, lahko tudi dobrodelnim koncertom, po vzoru 
koncerta, ki je bil pripravljen ob 140 letnici gasilstva na Slovenskem v Cankarjevem domu v 
Ljubljani. Predstavitev vseh aktivnosti jubilejnega leta pa naj bi bile povzete in predstavljene v 
t.i. jubilejni številki revije Gasilec. 
 
Vsi ti predlogi bodo natančno opredeljeni na skupni seji UO in Poveljstva GZS, ki bo potekala 
konec meseca novembra v Metliki. 
 
Predsednik GZ Metlika je še povedal, da so v GZ Metlika dopolnili Pravilnik o priznanjih in 
odlikovanjih GZ s Plaketo Josipa Savinška in posebnim Odlikovanjem GZ. Dopolnjen Pravilnik je 
uradno potrjen, prvo Plaketo pa bodo podelili v jubilejnem letu 2019. Osnutek obeh priznanj so 
si člani Komisije za zgodovino tudi pogledali. 
 
Predsednik GZS, tov. Cerkvenik na izčrpno poročilo ni imel pripomb, saj je svoje videnje članom 
komisije povedal že v uvodnem nagovoru. Je pa povedal, da je 50 letnica muzeja priložnost, da 
nekoliko zaustavimo korak in se zazremo v prihodnost. Je tudi priložnost, da naš muzej v 
Slovenskem prostoru postane muzej s pravim pomenom besede. Prvi koraki k nekaterim 
najnujnejšem opravilom so že bili storjeni, saj je kustodinja zbrala nekaj predračunov, ki bodo 
predstavljeni in obravnavani na naslednji seji UO GZS.  
 
Tov. Tomat ob izčrpnih predlogih predsednika GZ Metlika, izrazi priznanje vsem, ki so se vključili 
v pripravo visokega jubileja. Obregnil pa se je na stavek 150 let Gasilstva na Slovenskem in na 
člane komisije postavil vprašanje, ali je ta termin ustrezen, saj je bilo gasilstvo na Slovenskem že 
prej. 
 
Tov. Cerkvenik se je strinjal, da bi terminološko bilo potrebno to definirati. 
Tov. Pezdirc je povedal, da so ob 100 letnici uporabili termin Gasilstvo na Slovenskem. 
 
Tov. Rančigaj se je strinjal s Tomatom in poudaril, da bi bil termin 150 let Prostovoljnega 
gasilstva na Slovenskem bolj primernejši, saj so »gasilske službe« na Slovenskem delovale že 
veliko prej. Ob tem je predlagal še, da bi se na to temo organizirale okrogle mize, kamor bi 
povabili priznane strokovnjake iz področja zgodovine in tudi tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s 
proučevanjem le tega, kjer bi vsak povedal svoja videnja in prepričanja o zgodovini gasilstva. To 
je izpostavil predvsem zato, ker imajo profesionalni in ljubiteljski zgodovinarji različne poglede 
na gasilstvo. Tako profesionalne kot ljubiteljske zgodovinarje bi na dogodek povabil z razpisom, 
kjer bi vsak z ustreznim referatom, podkrepljenim z virom predstavil svoje razmišljanje. 
 
Predsednik komisije tov. Liponik je povedal, da sam širših razprav nebi delal, saj je bilo ob 140 
letnici s strani priznanega zgodovinarja dr. Prunka, povedanega veliko, a je imel tov. Rančigaj na 
to pripombo, saj meni, da je od predavanja dr. Prunka minilo že 10 let in bi bilo o tem vsekakor 
potrebno ozavestiti tudi mlajše generacije, ki gredo za nami. 
 
V razpravo se je vključil tudi tov. Koren, ki je povedal, da so pred 10 leti res povabili priznanega 
zgodovinarja, dr. Prunka, ki je na strokoven način predstavil svoja videnja, kot jih vidi kot 
zunanji gledalec. Meni da je dr. Prunkova pripoved bila nekoliko bolj celovita, kot bi morebiti 
bila okrogla miza. Članom predlaga, da bi ob 150 letnici na svečani akademiji pripravili nekaj 
podobnega. 
Predsednik GZS, tov. Cerkvenik se je s strinjal tako s predlogom Korena kot tudi s predlogom 
Rančigaja saj bi to gasilstvo nekoliko dvignilo na višji nivo. 



Predsednik komisije, tov. Liponik je na člane in predsednika GZS, tov. Cerkvenika postavil 
vprašanje, ali bo ob 150 letnici gasilstva 70 letnici GZS in 50 letnici muzeja pripravljena kakšna 
značka oziroma medalja? Grafična podoba naj bi zajemala  vse tri jubileje hkrati na podlagi te pa 
bodo izdelali značko ali medaljo.  Nato je predal besedo direktorici Belokranjskega muzeja, 
gospe Andreji Brancelj Bednaršek ter ji ob tem zaželel dobrodošlico. 
 
Gospa Brancelj Bednarškova je povedala, da se bodo 150 letnici Gasilstva na Slovenskem in 
predvsem PGD Metlika na nek način poklonili tudi v Belokranjskem muzeju. Jubilejno leto 2019 
bodo poimenovali »Savinškovo leto«. V metliškem gradu, kjer ima svoje prostore Belokranjski 
muzej bodo opremili in pripravili Savinškovo delovno sobo, kjer bodo izpostavili Josipa Savinška 
kot zadnjega metliškega graščaka in hkrati ustanovitelja metliške Požarne brambe. Vsebinsko 
naj bi ambientalna soba prikazovala pogovor o gradnji gasilske shrambe za orodje med 
Savinškom in Leopoldom Ganglom leta 1888, pri čemer si bodo morali iz našega muzeja nazaj 
vzeti tudi nekaj muzejskih eksponatov, ki so sicer last Belokranjskega muzeja. Sobo bodo odprli 
15. junija, ko bo potekala Poletna muzejska noč, v projekt katerega je že dolgo let vključen tudi 
Belokranjski muzej. 
Na koncu je še poudarila, da je 150 letnica gasilstva in 50 letnica gasilskega muzeja idealna 
priložnost, da se vzpostavi vsaj pobuda za celovito preureditev Slovenskega gasilskega muzeja, 
ki naj bi kot specifičen muzej imel veliko prednost pred splošnimi muzeji. 
Predsednik GZS, tov. Cerkvenik je povedal, da na GZS o tej tematiki že intenzivno potekajo 
razgovori in dela. 
Ker s strani ostalih članov komisije za zgodovino ni bila nobena pripomba, so le ti sprejeli  
 
Sklep 5/1: 
 

- Člani komisije za zgodovino so bili seznanjeni z aktivnosti ter dogodki v jubilejnem letu 
2019. 

Seji se je pridružil župan Občine Metlika, gospod Darko Zevnik, ki je navzoče v imenu Občine 
Metlika prav lepo pozdravil ter jim zaželel dobro opravljeno delo naprej. 
Iz sestanka pa je odšla direktorica Belokranjskega muzeja. 
 
Ad 6: Program dela za leto 2019 
 
Člani komisije za zgodovino so osnutek programa za delo v letu 2019 prejeli z vabilom, hkrati pa 
tudi smernice, ki jih je pripravilo Društvo za ohranjanje gasilske dediščine, s katerega se lahko 
črpa nekaj predlogov. 
V tej točki je predsednik GZS, tov. Cerkvenik poudaril, da bo v muzeju potrebno urediti 
multivizijo in ga nekako posodobiti na novejši nivo. Nekaj predračunov za najnujnejša dela v 
muzeju je kustodinja že pridobila, o njih pa bodo odločali na naslednji seji UO GZS. Pred dejstvo 
je postavil tudi grob Franu Barletu na ljubljanskih Žalah, ter povedal, da je zanj do nedavnega 
skrbel tamkajšnji hišnik. Spomenik je v kritičnem stanju, prenova pa bi stala okoli 5.000€. Ker 
dedičev več ni, je za grobščino skrbela GZS, ki je le temu namenjala nekaj čez 200€ letno. 
Predlagano je bilo, da se izda soglasje za odprodajo grobnega prostora, spomenik pa prenese v 
Cerklje na Gorenjsko, kjer bodo zanj v naprej skrbeli v PGD Cerklje. Predsednik je člane seznanil, 
da je grobščina za letos že poravnana, prav tako pa bi GZS poskrbela za obnovo spomenika, 
preden bi le tega preselili. Omenjeni predlog bo obravnavan na naslednji seji UO GZS. 
 
Predsednik GZS, predsednik GZ Metlika, poveljnik GZ Metlika, predsednik PGD Metlika ter 
župan Občine Metlika so zaradi skupnega sestanka zapustili sejo komisije. 
 
Tov. Rančigaj predlaga, da se nekako dolgoročno začne razmišljati o izdaji celovitega 
monografskega zbornika, ki bi zajel vso zgodovino gasilske službe na Slovenskem, tako na 



političnem kot tudi družbenem področju. Povedal je še, da je GZ iz Hrvaške izdala že tretjo 
dopolnjeno izdajo. Meni, da si slovenski gasilci in Slovenci tako obširno delo zaslužijo. Ob tem je 
na vse prisotne člane postavil vprašanje, kje se nahaja vso gradivo, ki je bilo pred več kot 20imi 
leti s strani gasilskih zvez in društev poslano Agenciji, ki naj bi poskrbela za izdajo zbornika. Gre 
namreč za originalne dokumente in fotografije, ki so izginili neznano kam potem, ko je firma, ki 
je bila zadolžena za pripravo tega Zbornika, šla v stečaj.  
Tov. Liponik je povedal, da naj bi nekaj gradiva (ne ve se ali celotno ali samo iz podravske regije) 
svoj čas bila na ptujskem Sodišču. 
Mnoga društva so se takrat na nalogo pozitivno odzvala, vsa sicer ne. Projekt je bil prekinjen, 
gradivo pa ni bilo vrnjeno. Članom je zagotovil, da se bo o zadevi pozanimal na ptujskem 
Sodišču, podal pa bo predlog na UO, da se naloga obravnava in tudi razišče. 
Tov. Sorčan je predlagala, da bi sedaj, ko se vzpostavlja nov sistem v Vulkanu, dodali zavihek, do 
katerega bi lahko imeli vsi dostop in v katerega bi postopoma pričeli s popisom gasilskih 
eksponatov, ki nam bi dolgoročno prinesel evidenco o gasilski dediščini v Sloveniji. Hkrati pa bi 
ob tem morala biti možnost dodajanja fotografij. 
Tov. Rančigaj se je strinjal s predhodnico, dodal pa je še, da bi ob tem morali imeti tudi vzorec 
pogodbe o lastništvu in donaciji predmeta, ki nebi temeljila zgolj na reverzu. 
 
Po razpravah so člani komisije sprejeli naslednji sklep 
 
Sklep 6/1: 

- Podani predlogi in pobude s strani članov komisije za zgodovino pri GZS, se dopolnijo v 
že predlagani Program dela za leto 2019 : 

 Ureditev Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča z multivizijo. 

 Prenova in osvežitev nekaterih prostorov v Slovenskem gasilskem muzeju. 

 Prenova in selitev spomenika Franu Barletu na ljubljanskih Žalah v Cerklje na Gor. 

 Začetek priprave celovitega monografskega dela o gasilski službi na Slovenskem. 

 Obravnava in raziskava o izgubljenem dokumentacijskem in fotografskem gradivu 
posameznih gasilskih zvez in društev. 

 Vzpostavitev novega zavihka v aplikaciji Vulkan z možnostjo dodajanja fotografij, 
ki bi omogočila evidentacijo gasilske dediščine. 

 
Ad 7: Razno 
 
Pod to točko je tov. Tomat predstavil delo v Komisiji za zgodovino pri CTIF. V letošnjem letu je 
bila tematika referatov, ki ga vsak udeleženec predstavi, Personifikacija in biografija gasilca, 
drugo leto pa bodo raziskovali na temo Gasilci na in v vodi. 
 
Tov. Rančigaj je pod to točko postavil vprašanje, kdo in kakšna je politika pri uredništvu naše 
revije Gasilec. Namreč na terenu se pojavljajo problemi, da se članki, ki jih posamezni pišejo, ne 
objavljajo. Zanima ga, na podlagi česa, se ti objavljajo in zakaj nekateri ne. 
 
Predsednik Tov. Liponik je še povedal, da je bila za letos ob mesecu požarne varnosti izdana t.i. 
digitalna znamka. Problem je nastal, da za letošnje leto za zanamce ni primera fizične znamke, 
ki bi govorila o tematiki letošnjega požarnega varstva. Predlaga, da se na UO poda predlog, da v 
letu 2019 vseeno oblikujejo znamko, ki bo proti plačilu namenjena posameznim zbirateljem in 
filateristom. 
Tov. Koren je še predlagal, da se v reviji Gasilec z objavami začno predstavljati posamezne 
gasilske zbirke in spominske sobe z zanimivimi eksponati in kontakti. 
Ker v tej točki ni bilo več razprav je bil podan  
 
 



Sklep 7/1: 
  

- Na Uredniški odbor revije Gasilec se postavi vprašanje zakaj vsi prispevki niso 
objavljeni v reviji. 

- Na UO GZS se pod predlog, da se v naslednjem letu pripravi znamka, ki bo namenjena 
filateristom in drugim zainteresiranim. 

- Na Uredniški odbor revije Gasilec ter na UO GZS se poda predlog za objave prispevkov, 
v katerih bi se predstavile posamezne spominske sobe in zbirke, ki hranijo gasilsko 
dediščino. 
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Petra Planinc                                                                                                Janez Liponik 1.r 

                                                                                              


