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Z A P I S N I K 
 

4. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti GZS, ki je 

bila 19. avgusta 2019, ob 10. uri v spominski sobi PGD Černelavci. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE Janez Liponik, Vili Tomat, Anton Rančigaj in Toni Koren 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 predsednik GZS: Janko Cerkvenik 

 Podpredsednik GZS in predsednik regijskega sveta za Pomurje, Milan Antolin 

 Regijski poveljnik, Dušan Utroša 

 Namestnica predsednice PGD Černelavci, Jožica Viher 

 Franc Sever 

 Antun Novak 

 Strokovna služba GZS: Petra Planinc 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Sabina Sorčan, Katarina Jager in Jože Pezdirc 

 

Današnjo sejo je z uvodnim pozdravom odprl predsednik komisije za zgodovino pri GZS, Janez 

Liponik ter jo tudi vodil. Nato je k besedi pozval člana komisije Antona Rančigaja, ki je navzoče 

pozdravil ter vsem zaželel dobrodošlico. Sledili so pozdravni nagovori podpredsednika GZS, 

Milana Antolina, ki je vsem navzočim predstavil delovanje regije ter potek in program 

današnjega dne. Navzoče člane je v svojem imenu pozdravil tudi regijski poveljnik Dušan 

Utroša ter povedal nekaj besed o operativnem delu v pomurski regiji. Ob koncu svojega 

nagovora je vsem prisotnim zaželel dobro delo, opravičil svojo prisotnost v nadaljevanju ter 

zapustil sejo. Prisotne je v svojem imenu ter v imenu predsednice nagovorila tudi namestnica 

predsednice PGD Černelavci, Jožica Viher. 

Nato je predsednik komisije člane komisije seznanil, da je današnja seja v tem delu Slovenije 

poteka tudi v počastitev 100 letnice priključitve Prekmurja k matični državi. V nadaljevanju 

predsednik komisije predlaga spremembo dnevnega reda, saj se prisotnemu tov. Antunu 

Novaku zaradi drugih opravkov mudi. S predlogom so se strinjali tudi ostali člani in soglasno 

sprejeli naslednji dnevni red seje 

 

Dnevnega reda: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Informacija v zvezi z Vatrogasnim savezom Jugoslavije 

3. Pregled zapisnika 3. seje komisije z dne 13. junija 2019  

4. Ugotovitev ustanovitve PIGD Krka Novo mesto 
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5. Strokovna ekskurzija 

6. Razno  

 

Ad 1. 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je ugotovil, da so na seji prisotni trije člani, trije so opravičili svojo 

prisotnost zaradi dopustov. 

 

Ad 2. 

Informacija v zvezi z Vatrogasnim savezom Jugoslavije 

Predsednik komisije je povedal, da je bilo na zadnji seji, ki je potekala 13. junija, razdeljeno 

delo. Nekaj gradiva je bilo najdeno in sicer je sam našel nekaj statutov VSJ, odlikovanj in 

dokumentacij v zvezi s tekmovanji VSJ. Poudaril je, da je bilo statutov VSJ več. Prav tako je v 

dokumentih našel omembo tov. Tomata in tov. Korena. 

Povedal je še, da je pregledal gradivo, ki ga je prejel s strani Franca Severja. Ob tem se v 

pogovor vključi tov. Sever, ki je povedal, da je leta 1984, ob X. kongresu GZS v Mariboru 

potekal sestanek VSJ, kjer je bil dr. Branko Božič imenovan za predsednika VSJ. 

Tov. Tomat je povedal, da je sam dobil nalogo, da kontaktira Franca Severja ter bil pozitivno 

presenečen, ko mu je le ta posredoval gradivo kjer obravnava zgodovinsko vlogo GZS v 

državi. Sam je mnenja, da gre za nekoliko drugačno gradivo, ki pa je vsekakor pomembno in 

vredno objave. Povedal je še, da je pregledoval Biltene, ki jih je GZS izdajala v preteklosti, z 

raziskovanjem pa bo v prihodnje še nadaljeval. Ob koncu je še dodal, da zastavljen projekt žal 

ne bodo mogli dokončati do prireditve ob 150 – letnici gasilstva na Slovenskem. 

Tov. Liponik je člane seznanil, da je sam stopil v kontakt z gospo Potiskovo, ki mu je 

povedala, da o zadevi VSJ največ vesta tov. Koren in tov. Sever ter mu predlagala, da se 

obrne nanju. 

Tov. Novak je mnenja da se z VSJ vse preveč ukvarjamo. Pozdravlja narejeno delo tov. 

Severja ter predlaga, da kot Slovenci izdamo eno samo publikacijo v obliki monografije ter 

obravnavamo  vloga GZS in gasilstva v nekdanji skupni državi od kraljevine SHS do VSJ. 

Povedal je še, da nam viri govorijo kako pomembni smo bili slovenski gasilci že v času JGZ in 

Dravske banovine. 

S predlogom Novaka se Liponik strinja ter predlaga, da se podan predlog obravnava na 

naslednjih sejah. 
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Tov. Koren je člane seznanil, da je bil sam nad gradivom tov. Severja pozitivno presenečen. 

Lotil se je naloge, ki mu je bila zastavljena in je člane seznanil da je  Beograd dajal GZS velik 

pomen in GZS je kot taka imela v Beogradu skupaj s Hrvati svojo avtoriteto. Na te vrednote 

smo po njegovem mnenju lahko ponosni. Struktura predsedstva je bila takrat zelo pestra, 

predvsem v razvitosti republik. Ena izmed glavnih točk je bila pomoč manj razvitim 

republikam v gasilstvu in to pomoč so slovenski gasilci vseskozi nudili tako z opremo kot tudi 

z nudenjem znanj na področju stroke.  Žal podatka, kdaj naj bi potekala zadnja seja VSJ ni 

našel.  Želel si je govoriti tudi s Popovičem, ki ga žal ni uspel dobiti, saj je bil na dopustu. 

Stopil je v stik tudi s hčerjo tov. Fritckija, ki je pregledala domači arhiv, vendar v njem ni našla 

ničesar. 

Ob tem je tov. Novak poudaril, da se ves arhiv tov. Fritckija nahaja v gasilskem muzeju v 

Varaždinu. Vsem članom je še predlagal, da bi do gasilske olimpijade, ki bo potekala 2021 v 

Celju  pripravili monografijo o slovenskem gasilstvu in predvsem o delovanju krovne 

organizacije skozi čas. S knjigo bi se GZS tako v času olimpijade kot tudi ob drugih 

priložnostih v letih naprej lepo predstavila. Člane komisije je seznanil s podatkom, da tako 

obširno publikacijo Hrvati že imajo. Predlaga, da začnemo z nalogo, po vseh aktivnostih ob 

150 letnici gasilstva in je naloga lahko opravljena do leta 2020. 

Predsednik GZS, Cerkvenik se strinja, in meni da je tovrstna celovita obravnava gasilstva in 

GZS potrebna, prav tako pa meni, da bi bilo prav tako potrebno zapisati vlogo GZS pri 

mednarodni organizaciji CTIF ter podati noto uspehov slovenskih gasilcev na mednarodnem 

tekmovalnem področju. Predlog tov. Novaka mu je všeč in ga bo podal v obravnavo na UO. 

Tov. Tomat je ob tem dejal, da gre pri tem za dve različni temi, obe pa sta vsekakor 

pomembni. 

Tov. Rančigaj je povedal, da je sam predelal gradivo tov. Severja in o njem podal mnenje (ki 

je priloga zapisnika), ob tem pa še omeni, da bi se v enem od poglavij morali pokloniti tudi 

vsem dosedanjim predsednikom in poveljnikom GZS. 

Tov. Sever je ob tem poudaril, da v kolikor je gradivo za člane dobro, naj mu le ti pošljejo 

ostale podatke, ki bo le tega naredilo popolno. 

Tov. Liponik je še enkrat poudaril, da je govora o dveh različnih stvareh in da se je komisija  

zavzela za projekt VSJ, vsekakor pa podpira tudi pobudo in predlog tov. Novaka, ki ga bosta 

skupaj s predsednikom, tov. Cerkvenikom predočila UO. Na koncu še člane pozove, da 

pošljejo najdene podatke in gradiva Severju, po proslavah ob 150 letnici pa se bomo 

ponovno srečali na seji . predsednik cerkvenik za lokacijo naslednje seje predlaga Šmartno pri 

Slovenj Gradcu, saj bomo tam obeležili tudi 70 letnico gasilske himne. 
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Ker pod to točko ni bilo več pripomb se poda naslednji 

Sklep št. 2/4: 

Člani komisije nadaljujejo z raziskovanjem dokumentacije o VSJ ter izsledke pošljejo tov. 

Severju. 

GZS naj stopi v stik z VS Hrvaške o dovoljenju v pogled arhiva VSJ, ki je bil predan v Gasilski 

muzej v Varaždin. 

Na naslednji sej UO se izpostavi predlog o izdelavi obširnejše monografije o GZS, ki bi jo (več 

avtorjev) napisali do gasilske olimpijade 2021 

Ad 3. 

Pregled zapisnika 3. seje komisije z dne 13. junija 2019 

Ker  pripomb na dani zapisnik s strani članov ni bilo, se poda naslednji 

Sklep št. 3/4: 

Zapisnik se sprejme v podani obliki. 

 

Ad 4. 

Ugotovitev ustanovitve PIGD Krka Novo mesto 

Predsednik komisije, tov. Liponik je članom predstavil gradivo, ki so ga člani prejeli skupaj z 

vabilom. Ker na gradivo ni bilo podanih nobenih pripomb, člani sprejmejo 

Sklep št. 4/4: 

Komisija za zgodovino upravnemu odboru GZS predlaga, da sprejmejo prošnjo PIGD Krka 

Novo mesto in leto ustanovitve društva potrdijo v leto 1970 

 

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 

naslednje datume: 20. in 21. september; 11. in 12. oktober. Ker datumi nekako med člani niso 

bili sprejemljivi, bomo o datumih obveščeni naknadno. Predsednik GZS pa še pove, da bi se 

nam na ekskurziji pridružili tudi člani Založniškega sveta in Uredništva revije Gasilec. 

Sklep št. 5/4: 

Člani komisije in člani založniškega sveta ter Uredništva revije Gasilec si v jesenskih mesecih 

ogledajo Gasilski muzej v Budimpešti. 
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Ad 6. 

Razno  

 

Predsednik in kustodinja poročata, da bomo prapor PGD Dobliče v Ljubljano na ocenitev k 

Ercigoju prepeljali v naslednjih dneh. Vili Tomat pod točko razno poroča, da gre 9. oktobra 

2019 na sestanek CTIF za zgodovino, ki bo potekala v bližini Dunaja. 

Pri točki razno predlaga Sever Franc, da mu člani komisije za zgodovino podajo soglasje, da so 

njegovi članki v Gasilcu objavljeni. Pove namreč, da se njegovi članki, ki jih piše, že nekoliko 

časa na predlog Založniškega sveta ne pojavljajo več v reviji. Predsednik GZS Severju obljubi, 

da se bo o tem pogovoril z Uredništvom revije Gasilec. Sam pa mora kakršne koli spore rešiti 

tudi v društvu samem. 

 

Na koncu sestanka je vse zbrane v svojem imenu in v imenu PGD, pozdravila še predsednica 

društva PGD Černelavci, tov. Ingrid Lončar ter vsem skupaj zaželela lepo druženje v 

nadaljevanju dne. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri 

 

 

 Zapisala: 

 Petra Planinc Predsednik komisije: 

 višja kustodinja SGM Janez Liponik 


