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Z A P I S N I K 
 

2. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti GZS, ki je 
bila 11. decembra 2018, ob 10. uri v prostorih Območne gasilske zveze  Ptuj. 

 
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 GZ Metlika, Martin Štubljar, 
Poveljnik GZ Metlika, Peter Šneljer, 
Višja kustodinja SGM, 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 ter zbrane pozdravil tudi v imenu OGZ Ptuj ter v imenu 
predsednika in poveljnika OGZ Ptuj, ki sta bila vabljena, a se zaradi nujnih zadev , sestanka nista 
mogla udeležiti. Povedal je še, da se nam bosta nekoliko kasneje pridružila tudi predsednik in 
poveljnik GZ Metlika.  
Nato je 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 1. seje komisije z dne 23. oktobra 2018  
3. Informacija o izginulem gradivu PGD in GZ 
4. Predlog ogleda enega izmed Gasilskih muzejev 
5. Predlog priprave slikovnega in dokumentacijskega gradiva PGD in GZ ob 150 - letnici 

Gasilstva na Slovenskem  
6. 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 današnji seji prisotni vsi člani komisije. 
 
 
 
Ad 2: Pregled zapisnika 1. seje komisije z dne 23. oktobra 2018  



 
Zapisnik prve seje so člani prejeli skupaj z vabilom po e - pošti.  Tovariš Vili je vprašal, ali je bilo 
omenjeno kje kakšno vprašanje glede na njegovo opombo  glede termina 150 let organiziranega 
gasilstva na Slovenskem? Predsednik Komisije, Liponik je odgovoril, da na organih ter na zadnji 
skupni letošnji seji UO in Poveljstva GZS o tem niso debatirali. Je pa mnenja, da bo v prihodnje, 
na naslednjih sestankih, ki bodo potekali na temo 150 letnice, to potrebno določiti. Tovariš 
Rančigaj je vprašal, ali se je naš zapisnik uvrstil na dnevni red UO GZS? Mnenja je, da bi bilo 
potrebno naše sklepe, obravnavati na seji UO, saj naj bi UO odobril poslovnik o delu  komisij in 
svetov GZS ter program dela za leto 2019, ki smo jih obravnavali na naši prvi seji.  
Hkrati je vprašal, ali se je pridobil kakšen odgovor na temo objavljanja gasilskih prispevkov v 
reviji Gasilec. Tov Liponik mu je odgovoril, da je to tema uredniškega odbora, na katerega bomo 
v prihodnje poslali dopis s tem vprašanjem. Ker na vsebino zapisnika ni bila podana več nobena 
pripomba, je bil sprejet 
 
Sklep 2/2: 
 

-  zapisnik se sprejme v podani obliki 
 
Ad 3:  Informacija o izginulem gradivu PGD in GZ 
 
Predsednik komisije je povedal, da je bil lastnik podjetja Mires, ki je imelo sedež v Stegnah v 
Ljubljani, gospod Bogdan Peternelj. Šlo je za projekt, ki ga je to podjetje prevzelo, da bi se 
napisalo monografsko delo s predstavitvijo vseh gasilskih društev v Sloveniji. Nekatera društva 
so podjetju poslala tako fotografska kot tudi dokumentarna gradiva. V večini primerov je šlo za 
originalna gradiva. Hkrati je podjetje z gradivi pobralo tudi avans. Žal do tiska ni prišlo, gradiva 
pa so prav tako izginila. Informacija naj bi prišla, da je to gradivo sprejelo Sodišče na Ptuju od 
tam pa je bilo predano na GZS. Gradivo naj bi s sodišča prevzel Janez Merc ter ga odpeljal na 
sedež GZS. Po informaciji tov. Liponika, naj bi bilo to gradivo v obliki ene kuverte s fotokopijami 
res na sedežu GZS. Kje je preostanek gradiva, je še vedno vprašanje. Tov. Vili je povedal, da naj 
bi nekatera društva gradivo prejela nazaj. Več o tem pa ni vedel. Tov. Rančigaj meni, da bi 
kakšno informacijo o tem lahko podal tudi Franc Polič, ki je bil v tistem obdobju pravni 
svetovalec na GZS in mogoče tudi pooblaščen, da zastopa GZS v razpravah na sodišču? Po 
razpravah na to temo, je bil podan  
Sklep 3/2: 
 

- Na to temo zastavimo vprašanje tov. Francu Poliču 

- Na sodišče na Ptuju zaprosimo za kakršen koli dokument na to temo. 

 
Sestanku stase nam je k točki 4 pridružila predsednik in poveljnik GZ Metlika. 
 
Ad 4: Predlog ogleda enega izmed Gasilskih muzejev 
   
V tej točki je predsednik komisije za zgodovino pri GZS, tov. Liponik članom povedal, da so člani 
organov GZS bili na strokovni ekskurziji v Budimpešti, kjer so v programu imeli tudi ogled 
tamkajšnjega gasilskega muzeja. Zaradi obširnosti samega programa ter pomanjkanje časa, si 
muzeja žal niso uspeli ogledati. Predlaga da se dogovorimo o lokaciji ogleda gasilskega muzeja v 
prihodnjem letu. To naj bi bila bodisi Budimpešta ali muzej na Sloveškem. Oba sta kot taka 
vredna ogleda. Po razpravah je bil podan 
 
 
 
 



Sklep 4/2: 
 

- Člani komisije si bodo v prihodnjem letu ogledali Gasilski muzej v Budimpešti ali na 
Slovaškem. Ekskurzija bo zaradi oddaljenosti dvodnevna. 

 
 
Ad 5:  Predlog priprave slikovnega in dokumentacijskega gradiva PGD in GZ ob 150 - letnici 
Gasilstva na Slovenskem 
 
Predsednik komisije, tov. Liponik je članom predlagal projekt celovite (fotografske in pisne) 
predstavitve gasilskega članstva bodisi v obliki knjige oziroma e- knjige. Meni namreč da je 150 
letnica gasilstva na Slovenskem vsekakor mejnik, ki bi si takšen pregled gasilskega članstva 
zaslužil. Meni da bi bil to projekt, ki bi trajal cel mandat ali dva. V tem mandatnem obdobju bi 
bilo potrebno projekt speljati vsaj v digitalni obliki. Vprašanje pa se poraja, ali so društva 
pripravljena pristopiti k tako obširnem projektu. Pobudo bi vsekakor podali v obliki dopisa, ki bi 
ga razposlali na PGD oziroma GZ in regijske svete. Tov. Tomat je mnenja, da bi šlo v primeru, če 
bi se predstavilo vsako društvo posebej, to preobširno delo, (gasilskih društev imamo v Sloveniji 
skoraj 1400), saj bi potemtakem publikacija imela več kot 600 strani, če bi  na eni strani 
predstavili po dve društvi. Tov. Pezdirc meni, da bi se društva na tak poziv slabše odzvala razen, 
če bi bile vzpodbude s strani regij res dobre. Tov. Liponik je predlagal, da bi mogoče prvi korak 
bil tak, da bi v Vulkanu napravili nov zavihek, kamor bi društva lahko dodajala svoje fotografijo. 
Predsedniku GZ Metlika, tov. Štubljarju se sama ideja o dodanem zavihku oziroma 
predstavitvah na spletnih straneh GZS, zdi odlična. Poudari pa še, da preden se dopis razpošlje 
okoli, je potrebno postaviti koncept z jasnimi navodili – tudi pri vprašanju pravil oblačenja.  
Tovarišica Sorčan je povedala, da imajo fotografski del tega projekta pri njih že izdelan. Tov. 
Koren pa je povedal da predlagani projekt podpira, vendar je potrebno pričeli z dobrim 
konceptom. Osnutek z jasnimi navodili dopisa se pripravi v sodelovanju s strokovno službo GZS 
do naslednje seje.  Po razpravah in mnenjih je bil podan naslednji 
 
Sklep 5/2: 
 

- Kustodinja pripravi imenski seznam predsednikov in članov komisij za zgodovino po GZ 
- Pripravi se osnutek dopisa z jasnimi navodili, ki bo usklajen s strokovno službo GZS 

 
Ad 6: Razno 
 
Tov. Liponik je povedal da Društvo za ohranjanje  gasilske dediščine spomladi načrtuje svoje 
srečanje v Metliki, istočasno bo izdalo značko, ki bo obeležilo 150 letnico gasilstva na 
Slovenskem. Člani komisije so predlagali, da bi Uredniškemu odboru podali predlog, da se v 
reviji Gasilec, predstavijo vse gasilske zbirke in zbiratelji gasilske dediščine. 
 
 
 
Zapisala                                                                                              Predsednik Komisije  
Petra Planinc                                                                                     Janez Liponik 1.r 

                                                                                                         


