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Z A P I S N I K 
 

3. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti GZS, ki je 
bila 13. junija 2019, ob 16. uri v prostorih PGD Braslovče. 
 
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 
Višja kustodinja SGM, Petra Planinc 
 
Današnjo sejo je z uvodnim pozdravom odprl predsednik komisije za zgodovino pri GZS, 
Janez Liponik ter jo tudi vodil. Nato je k besedi pozval predsednika GZ Žalec, Edvarda 
Kuglerja, ki je prisotne pozdravil v imenu GZ Žalec, nekoliko predstavil gasilsko zvezo ter 
gostom zaželel dobrodošlico in lepo počutje v njihovih krajih.  
Nato je predsednik 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 2. seje komisije z dne 11. decembra 2018  
3. Ugotovitev ustanovitve PGD Lukavci 
4. Informacija v zvezi z Vatrogasnim savezom Jugoslavije 
5. Strokovna ekskurzija 
6. Razno  

 
Ad 1:  Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 
Predsednik komisije je ugotovil, da so na 3. seji komisije prisotni vsi člani. 
 
Ad 2: Pregled zapisnika 2. seje komisije z dne 11. decembra 2018  
Zapisnik druge seje so člani prejeli skupaj z vabilom po e - pošti. K tej točki je tovariš Rančigaj 
člane seznanil z novostmi na temo gasilskih gradiv ter povedal, da je uspel kontaktirati g. 
Poliča, ki mu je povedal, da v tistem obdobju GZS zagotovo ni bila partner v projektu gasilskih 
gradiv in zbornika. Po besedah Poliča, naj bi takrat gasilska društva pošiljala ogromno svojega 
gradiva – povečini originale. Ob tem je poudaril, da bo GZS za vpogled v sodniške dokumente  
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morala najeti odvetnika, saj brez tega vpogled ni mogoč. Predsednik GZS je povedal, da GZS 
ima najeto pravno službo z odvetnikom, ki bo skušal priti v stik s sodiščem na Ptuju. Tov. 
Rančigaj je še predlagal, da bi člani morali dobiti fotokopirano vsebino kuverte z gradivom, ki 
se nahaja pri poslovni sekretarki na GZS. 
Ker drugih pripomb na dani zapisnik s strani članov ni bilo, se poda naslednji sklep 
 
Sklep 2/3: 
Zapisnik se sprejme v podani obliki. 
 
Ad 3: Ugotovitev ustanovitve PGD Lukavci 
Predsednik komisije, tov. Liponik je članom predstavil gradivo, ki so ga naknadno poslali s 
strani PGD Lokavci ter pove, da se na podlagi prispelih dokumentov in na podlagi pravilnika o 
priznavanju letnic ustanovitve, sam strinja, da se društvu prizna predlagana letnica 1892. 
Tov. Rančigaj na celotno gradivo nima pripomb in se s priznanjem strinja. S predlogom so se 
strinjali tudi ostali člani ter podali naslednji 
 
Sklep 3/3:  
Komisija za zgodovino upravnemu odboru GZS predlaga, da sprejmejo prošnjo PGD Lukavci 
in leto ustanovitve društva potrdijo v leto 1892. 
 
Ad.4: Informacija v zvezi z Vatrogasnim savezom Jugoslavije 
Predsednik komisije, da živih prič, ki bi vedele kaj povedati v zvezi z ustanovitvijo 
Vatrogasnog saveza Jugoslavije (v nadaljevanju VSJ) niti ni. Pove še, da so na Hrvaškem 
nekako s tem uradno zaključili z dnem agresije, ki se je vršila nad njimi. Slovenija nekako z 
VSJ ni uradno prekinila. Ponudil je nekaj znanih gasilcev, ki bi jih o kakršnikoli informaciji v 
zvezi z dokumenti in gradivom VSJ vprašali. Ob tem je omenil tov Korena, Ljubiča, Jančiča, 
Berleca st., tovarišico Potiskovo,… Potiskova bi mogoče o tej zadevi vedela največ, saj je bila 
v tistem času  vpeta v gasilsko organizacijo in sodelovanje z VSJ. Tov. Tomat je povedal, da bi, 
kar se pravilnikov tiče to moralo biti objavljeno v Biltenih, ki jih je GZS izdajala od leta 1964 – 
nekaj et po osamosvojitvi SLO. Tov. Koren se strinja in pove, da je Ivica Potisek tista, ki bi 
najbolje vedela kje in kako iskati po arhivih. Predlaga, da se z njo srečamo in jo o tem tudi 
povprašamo. Sklene se, da z njo naveže stik ravno predsednik komisije tov. Liponik. Tov 
Koren je še povedal, da sta s predsednikom komisije govorila tudi o tov. Severju, ki je bil 
nekaj let član naše komisije. Tudi tov. Sever bi verjetno vedel povedati kaj več o tovrstni 
tematiki, saj je del arhiva, ki ga je imel dr. Branko Božič, ki je bil nekaj časa predsednik VSJ, 
prinesen v hrambo v PGD Ljubljana Vič, kjer je član tudi tov. Sever. Tov. Koren je še povedal, 
da je Slovenija vedno imela  predstavnika – delegata v vrstah VSJ, tudi sam je bil delegat v 
zadnjem mandatu, ko je VSJ še delovala. Povedal je, da bo pregledal še sam svoj arhiv. 
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Sicer pa naj bi bil v Bosni in Hercegovini še vedno živeči član nekdanjega predsedstva VSJ – 
Hasan Kuković, ki pa se z gasilstvom ne ukvarja več. 
Tov. Liponik je še povedal kateri bi na temo VSJ še lahko karkoli komentirali: 

- Zlatko Deter iz Beograda 
- Fritzkijeva hči 
- Zvonko Bišof iz Varaždina 
- Ivica Batina 

Predlaga še, da GZS stopi v kontakt z GZ Hrvaške in GZ Bosne in Hercegovine z željo vstopiti v 
kontakt s starejšimi gasilci, ki so bili vpeti v gasilsko organizacijo v času, ko je VSJ deloval in 
nam bi vedeli povedati o dogajanju in sami organizaciji in vpetosti slovenskih gasilcev v sam 
savez. 
Poda se naslednji 
Sklep 4/3: 
Člani komisije skušajo priti v stik z naslednjimi predstavniki: 
* Z Ivico Potiskovo bosta stopila v stik predsednik GZS Janko Cerkvenik in Janez Liponik 
* S Francem Severjem bo stopil v stik Vili Tomat 
* Na družino Fritzki se obrne Marinka Cempre s predhodnim obvestilom na GZ Hrvaško 
*O stiku z g. Ivom Batinom nam bodo predlagali na hrvaški GZ 
* Z Hasanom Kukovićem bo stopil v stik Toni Koren 
* O g. Marjanoviću bi vedel Deter Zlatko s katerim prav tako stopi v stik Janez Liponik. 
Tomat Vili in kustodinja bosta pregledala stare Biltene GZS, ki se nahajajo v knjižnici SGM 
in knjižnici na GZS. 
 
Ad.5:  Strokovna ekskurzija 
Predsednik komisije je članom povedal, da smo o tej točki govorili že na pretekli seji in 
dokončno predlaga, da si gasilski muzej v Budimpešti ogledamo v jesenskih mesecih. 
Predlaga, da se povežemo z županom iz Hodoša, Ludvikom Orbanom, ki govori madžarski 
jezik in nam bo v pomoč pri organizaciji ekskurzije.  Liponik poda še informacijo, da je 
varaždinski muzej prevzela GZ Hrvaške in je postal nacionalni muzeja.Predlaga  
 
Sklep 5/3:  
Člani komisije si v jesenskih mesecih ogledajo Gasilski muzej v Budimpešti. 
 
Ad.6. Razno 
Pod točko razno kustodinja poda predlog restavracije gasilskega praporja PGD Dobliče, ki se 
trenutno nahaja v depojih Pokrajinskega muzeja Ptuj ter člane seznani s ponudbo, ki so nam 
jo posredovali že nekaj let prej. Predsednik GZS predlaga, da se v tej točki skuša pridobiti še 
dve ponudbi, na podlagi katere se bomo nato odločili o nadaljevanju postopka. Hkrati pa je  
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člane seznanil še z novostmi Barletovega spomenika, ki se nahaja  na ljubljanskih Žalah. 
Spomenik je res v žalostnem stanju, a GZS plačuje letno najemnino in ga vzdržuje po svojih 
močeh. Ker pa spomenik spada v spomenik kulturnega pomena, so nekateri potrebni posegi 
na spomeniku tudi prepovedani. GZS je dobila s strani kulturnega varstva priporočila in 
pogoje. Cena predlaganega, s strani kulturnega varstva pogojenega posega sega v nebo 
(32.000€). Sam seveda ni zadovoljen, kako se s spomenikom postopa in GZS, kot rečeno po 
svojih močeh rešuje nezavidljiv položaj le tega. Članom še pove, da je v lanskem letu ob 
prazniku Vseh svetih videl, da grob obiskujejo in prižigajo tako daljni sorodniki kot tudi 
nekateri gasilci. 
 
Tov. Liponik je pod to točko še komentiral, da v Sloveniji trenutno od 113 GZ v njih delujejo 
zgolj 25. komisij za zgodovino. Predlaga, da se na GZ poda apel z željo po ustanovitvi komisij 
za zgodovino, naj nam je 150 letnica, ki jo v letošnjem letu praznujemo slovenski gasilci, 
vzpodbuda za naprej. 
 
Tov Tomat je v tej točki še dejal, da sta se s tov. Derlinkom udeležila pogreba častnega 
predsednika GZ Slovaške, tov. Koren je poročal o 35. srečanju gasilskih pevskih zborov, ki so v 
letošnjem letu potekali v Sevnici, tov. Pezdirc je povedal, da bo 15. junija v Metliki v okviru 
Poletne muzejske noči in 150 letnice gasilstva na Slovenskem potekala otvoritev Savinškove 
sobe, ki jo bo slavnostno odprl predsednik GZS, Janko Cerkvenik. 
Sabina Sorčan je poročala, da pri njih zgodovina gasilstva nekako poteka v okviru GZ Žalec in 
pove, da bo 22. junija ob dnevu gasilca pri njih potekala razstava na temo starih gasilskih 
vozov in razvoj gasilske motorke znamke Rosenbauer. 
 
Predsednik GZS je člane komisije še seznanil s t.i. Krpačevimi dnevi, ki bodo potekali v 
jesenskih mesecih ter predlagal, da bi na dogodek povabili tudi dirigente gasilskih godb ter 
zborovodje gasilskih pevskih zborov, ki bi se zbrali na kratkem srečanju pred samim svečanim 
dogodkom. 
Na koncu je predsednik GZS, Janko Cerkvenik, člane komisije za zgodovino povabil še na 
slovesnost podpisa listine o pokroviteljstvu 150 letnice gasilstva na Slovenskem, ki bo 
potekala 8. julija 2019 pri predsedniku R Slovenije, Borutu Pahorju.  
Na koncu sestanka je vse zbrane v svojem imenu in v imenu PGD, pozdravil predsednik PGD 
Braslovče, Primož Urbas. 
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Sejo smo zaključili ob 17.45 uri 
Zapisala                                                                                              Predsednik Komisije  
Petra Planinc                                                                                     Janez Liponik 1.r 

                                                                                                         


