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Z A P I S N I K 
 

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

bila 16. oktobra 2019, ob 10. uri v sejni sobi GZS v Ljubljani 

 

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

in Katarina Jager 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 Strokovna služba GZS: Petra Planinc 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Sabina Sorčan 

 

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

Liponik ter jo tudi vodil. Povedal je, da  je članica Sabina Sorčan opravičila svoj izostanek. 

Nato je predsednik komisije člane komisije seznanil z dnevnim redom, ter predlagal pobudo 

člana Antona Rančigaja za dodatni dve točki 

- Obravnava osnutka vsebine monografije GZS 

- Dogovor o terminu strokovne ekskurzije 

Člani komisije so enotno z dvigom rok, predlog sprejeli in potrdili predlagan in dodan 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika 4. seje z dne 19. avgusta 2019 

3. Program dela za leto 2020 

4. Obravnava osnutka vsebine za monografijo GZS 

5. Dogovor za termin strokovne ekskurzije 

6. Razno  

 

Ad 1. 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani, razen članice, ki je opravičila 

svojo odsotnost 

 

Ad 2. 

Pregled zapisnika 4. seje z dne 19. avgusta 2019 
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Glede na zapisnik, se je oglasil Vili Tomat, ki je člane obvestil, da ga Franc sever nenehno 

kliče po telefonu v zvezi z monografijo GZS, kar je postalo zelo nadležno. Ob tem predlaga, da 

se predsednik komisije sam pogovori s Severjem glede vseh stališč nastajajoče knjige. 

Pripombo je komentiral tudi Toni Koren, ki je povedal da ima sam podobno težavo kot njegov 

predhodnik. Predsednik komisije je na to predlagal, da se bo skušal dogovoriti za datum, ga 

uskladiti z vodstvom GZS, nakar bodo povabili tov. Severja na razgovor. Ob tem je še dodal, 

da so si člani komisije zadali nalogo, da najprej rešijo in obravnavajo tematiko v zvezi z VSJ 

šele nato – do leta 2021 omenjeno monografijo. 

Ob tem se je oglasil tudi Tone Rančigaj, ki je povedal, da je Antun Novak pripravljen 

sodelovati s Severjem pri monografiji, o kateri bomo spregovorili nekoliko kasneje v dodani 

točki dnevnega reda. 

Predsednik komisije tov. Liponik je še povedal, da je prejel dokumente s strani Deterja iz 

katerih je razvidno, da je bilo leta 1990 nekako konec z VSJ, saj je strokovna služba le te 

morala na borzo dela. Prav tako je komentiral Vili Tomat, ki je povedal, da je tudi sam preko 

elektronske pošte prejel dopis iz katerega je razvidno, da je leta 1989 VSJ še delovala, iz 

zapisnika Plenuma GZS z dne 21. septembra 1991 pa je razvidno, da so pod točko razno 

sklenili, da se prekine sodelovanje z VSJ. Člani komisije so se strinjali s tov. Liponikom, ki je 

povedal, da sta datum in letnica potemtakem verodostojna ta z zapisnika Plenuma GZS, v 

samo knjigo pa dodamo le še velike aktivnosti, ki so se dogajale med leti 1951 in 1990. 

Hkrati je še omenil, da se predsednik GZS cerkvenik še ni uspel navezati kontakt z VS Hrvaške 

za vpogled Fritzkijevega arhiva in arhiv Gasilskega muzeja v Varaždinu. Povedal je, da bo 

predsednika GZS za to namero prosil še enkrat. Ob tem je Anton Rančigaj dodal, da je tov. 

Novak pripravljen v  pogovorih in pregledu arhiva sodelovati, če bo potrebno. 

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

Sklep št. 1/5: 

Zapisnik se sprejme v podani obliki. 

S tov. Francem Severjem in vodstvom GZS se opravi razgovor. 

Predsednik GZS naj z VS hrvaške naveže stik za dovoljenje vpogleda v arhiv VSJ v Gasilskem 

muzeju v Varaždinu 

 

 

 

 

Ad 3. 

Program dela za leto 2020 
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Kustodinja Petra Planinc je člane komisije seznanila z osnutkom predlaganega programa 

dela, ki ga je pripravila s predsednikom komisije tov. Liponikom. Ob tem je še poudarila, da je 

prejela predračun s strani podjetja Ercigoj za restavracijo praporja PGD Dobliče. Ker oni 

zahtevnejših posegov ne delajo in bi prapor samo malo pošili, predlaga, da se sprejme 

predračun, ki je že bil pripravljen s strani Pokrajinskega muzeja Ptuj, saj drugega 

enakovrednega ponudnika v Sloveniji ni. Predsednik komisije tov. Liponik bo UO predlagal, 

da projekt podpre in se ga vključi na čakalno listo programa pokrajinskega muzeja Ptuj. 

Na program, poleg dodanih dveh alinej, člani komisije niso imeli pripomb zato so sprejeli  

Sklep št. 2/5: 

Sprejme se predlagan osnutek programa dela za leto 2020 z dodanimi alinejami 

Ad 4. 

Obravnava osnutka vsebine za monografijo GZS 

Člani komisije so predlog osnutka prejeli nekaj dni pred sejo po elektronski pošti. Tov. Rančigaj 

pozove člane k razpravi ter predlaga tov. Novaka kot nosilca – avtorja te monografije. Tov. 

Liponik predlaga, da si lahko avtorji, ki bodo sodelovali pri izdelavi te monografije pogledajo 

knjigo tov. Gomboca, ki je obravnaval gasilstvo v Prekmurju, po kateri bi lahko povzeli kaj o 

zgodovini gasilstva. Tov. Koren zelo pohvali že pripravljen osnutek ter se strinja, da je vodja 

projekta tov. Novak. Tov. Liponik predlaga – glede na to, da je koncept že osvojen – da se na 

seji UO predlaga zunanje sodelavce ter vse člane te komisije in druge avtorje, za sestanek in 

oblikovanje delovne skupine. Delovna skupina bi se morala oblikovati še v tem letu, z 

naslednjim letom, pa začnemo z delom. Vse to pa bi opravili prostovoljno. Predlaga, da člani 

komisije nekako do 25. 10. v muzej pošljejo predlagane avtorje. V muzeju se pripravi čistopis, 

ki se ga posreduje predsedniku komisije za zgodovino. 

 

Sklep št. 3/5: 

Člani komisije posredujejo predloge morebitnih avtorjev do 25.10 v muzej. 

Na UO se poda predlagani osnutek. 

 

 

Ad 5. 

Dogovor za termin strokovne ekskurzije 

 

Tov. Liponik je poročal, da se člani uredniškega Sveta in uredništva revije Gasilec strokovne 

ekskurzije ne bodo udeležili. Tako bomo na ekskurzijo odšli samo člani komisije za zgodovino. 

Koordinator pri organizaciji le te je Anton Rančigaj. 

 

Sklep.št.4/5: 

Člani komisije bodo odšli na strokovno ekskurzijo v Budimpešto 8. in 9. novembra. 
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Za koordinacijo in organizacijo le te poskrbi Anton Rančigaj. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri 

 

 

 Zapisala: 

 Petra Planinc Predsednik komisije: 

 višja kustodinja SGM Janez Liponik 


