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Z A P I S N I K 
 

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

bila 5. februarja 2020, ob 10. uri v sejni sobi GZS v Ljubljani 

 

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

Katarina Jager in Sabina Sorčan 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 Predsednik GZS: Janko Cerkvenik 

 Strokovna služba GZS: Marko Pograjc 

 Strokovna služba GZS: Petra Planinc 

 

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

Liponik ter jo tudi vodil. Lepo je pozdravil odgovornega urednika Marka Pograjca, ki se nam je 

pri sestanku pridružil in hkrati povedal, da se nam predsednik GZS, Janko cerkvenik pridruži 

nekoliko kasneje. Ugotovil je, da so na seji prisotni vsi člani, ki jih je seznanil z dnevnim redom. 

Ker na podan dnevni red ni bilo nobenih pripomb, so člani komisije z dvigom rok enotno 

potrdili predlagan  

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika 5. seje z dne 16. oktobra 2019 

3. Priprava na izid monografije GZS 

4. Razno 

 

Ad 1. 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je ugotovil, da so na seji prisotni vsi člani. 

 

 

Ad 2. 

Pregled zapisnika 5. seje z dne 16. oktobra 2019 

Glede na zapisnik, se je oglasil Vili Tomat, ki je postavil vprašanje, če je bilo s tov. Severjem 

opravljen pogovor. Na to je odgovoril predsednik komisije, ki je povedal, da ga je poklical, ter 
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ga seznanil, da, dokler se na gradivo ne bo opredelil in podal mnenje UO GZS, na podlagi 

gradiva ne bo delalo naprej nič. Tov. Sever je po besedah predsednika komisije predlog 

sprejel in ga tudi razumel. Hkrati mu je tov. Liponik povedal, da pripravljeno gradivo, lahko 

uporabi in ga izda v samozaložbi. 

Ob tem se je oglasil tudi tov. Rančigaj, ki je povedal, da je na Severjevo prošnjo tov. Novak 

Antun pripravil recenzijo na omenjeno gradivo. 

K tem vprašanju se je oglasil tudi tov. Koren, ki je povedal, da sam gradiva in dokumentov, ki 

jih je pripravil, še ni poslal tov. Severju. V kolikor so ali bodo to storili ostali člani komisije, bo 

to storil še sam. 

Ker na zapisnik ni bilo več pripomb, se poda naslednji 

Sklep št. 1/6: 

Zapisnik se sprejme v podani obliki. 

 

Ad 3. 

Priprava na izid monografije GZS 

Predsednik komisije je člane seznanil, da je predsednik GZS, Janko Cerkvenik, izid 

monografije večkrat omenjal ob različnih priložnostih in prireditvah – nazadnje na seji UO 

GZS, kjer je bil imenovan tudi odgovorni urednik monografije Marko Pograjc. Na seji UO GZS 

pa niso bili sprejeti še nobeni okvirji monografije, kdo bo v uredniškem odboru in nenazadnje 

kakšna bo pri tem vloga komisije za zgodovino. Na vsa ta vprašanja naj bi danes podali 

predlog, ki bo nato potrjen na UO. Nato je predsednik komisije dal besedo odgovornemu 

uredniku Marku Pograjcu, ki je povedal da je pogledal pripravljen predlog Antuna Novaka in 

Antona Rančigaja, ob katerem ima pomisleke predvsem na časovni rok in obseg vsebine. 

Povedal je, da na podano gradivo in smernice, bo knjiga obsegala minimalno 300 strani, kar 

pomeni projekt, ki zahteva mesečna usklajevanja, preglede,…, kar bi, do zastavljenega roka – 

to je Olimpijada 2021, bilo težje opraviti. Prav tako je člane seznanil z dejstvom, da sam, 

glede na zdravstvene težave, ki jih ima, nalogo kot pisec in nosilec posameznih poglavij, žal 

ne more sprejeti. Povedal je še, da bo na podlagi sprejetega sklepa UO GZS, ki je potekal 23. 

januarja 2020, pri projektu sodeloval le kot koordinator in odgovorni urednik. Povedal je še, 

da je na sestanku Založniškega sveta GZS, predsednik GZS povedal, da bo monografija izdana 

in hkrati podal nekaj predvidenih poglavij. Hkrati je omenil, da lovimo zadnje minute za 

gradiva, ki bi jih lahko dobili pri starejših gasilcih. Poudaril je, da bodo na naslednji seji UO 

GZS dorečeni vsebinski okvirji monografije, zakaj danes komisije tudi sestankuje. Predlaga, da 

povabimo k delu ljudi iz terena. 

Predsednik komisije je povedal, da zaenkrat nekega okvirja monografije še nimamo , četudi 

smo na komisiji na preteklih sestankih o tem že govorili. Nekaj podatkov smo dorekli, 

predvsem rok za monografijo, ki naj bi bil februar 2021. 
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Ob tem se je oglasil še tov. Tomat, ki je postavil vprašanje, komu bo ta monografija 

namenjena, če ob olimpijadi tujim gostom, bo treba računati na nekoliko povečan strošek, 

namenjen prevajanju. 

Odgovorni urednik je poudaril, da bo na koncu monografije vsekakor povzetek v tujem – 

angleškem in nemškem – jeziku. 

Tov. Rančigaj se je strinjal z Markom, vsekakor pa je spomnil prisotne, da smo na temo tako 

obsežne publikacije govorili vse od leta 2014 naprej. Prav tako smo si to nalogo zadali že na 

prvi seji v Metliki, ko smo le to dali v programske naloge. Rekel je, da je vsebinsko nekaj 

pripravil že tov. Novak, sam pa je prav tako nekoliko primerjal nalogo z monografijo, ki jo 

imajo že hrvaški gasilci ter z Gombočevo monografijo o gasilstvu v Prekmurju ter na podlagi 

teh, Novakovo vsebino nekoliko dopolnil. Mnenja je, da skušamo zastavljeni cilj izpolniti, kot 

smo predvideli – do Olimpijade, saj si slovensko gasilstvo tako publikacijo tudi zasluži, ki bo 

hkrati osnova za mlade študente na njihovi raziskovalni poti. 

Na tej stopnji se je članom komisije za zgodovino pridružil predsednik GZS, Janko Cerkvenik, 

ki ga je Marko Pograjc na kratko seznanil z mnenjem, ki ga je nekoliko prej podal članom 

komisije. 

Predsednik komisije tov. Liponik postavi vprašanje predsedniku GZS tov. Cerkveniku, da poda 

svoje mnenje in kakšna je pri vsem tem naloga komisije za zgodovino. 

Predsednik Janko Cerkvenik pove, da je naloga komisije pri tem delu, da projekt zažene, z 

njim nadaljuje in ga prevzame pa UO GZS. Vsekakor je člane pozval, da v nadaljevanju projekt  

spremljajo. GZS pa bo poskrbela za logistiko, denarna sredstva,…Pove še, da je o tem že tekla 

beseda na UO GZS, o vsem skupaj pa bodo nadaljevali na UO GZS, ki bo potekala 12. 

februarja, predvsem v smislu vsebine, avtorjev, ter dogovora, ki ga komisije sprejme danes. 

Njegova želja je, da se do konca leta projekt pripelje do recenzije, v naslednjem letu pa 

monografijo natisnemo. 

Tov. Liponik je nato dal besedo ostalim članom. 

Tov. Rančigaj je izrazil mnenje, da je potrebno monografijo vsebinsko zastaviti tako, da 

začnemo od začetka, pri čemer upoštevamo in povzamemo bistvo v Božičevih knjigah in nato 

nekoliko podrobneje nadaljujemo naprej. Osebno ga preobširen obseg monografije ne moti. 

Pove še, da bo potrebno avtorje opozoriti, da honorarja za opravljeno delo, razen za 

materialne stroške, ne bo. 

Tov. Tomat  v vsem tem vidi dve dilemi, predvsem v obsegu monografije. Članom ponudi 

primer teme gasilske uniforme, kjer ima sam čez 20 strani gradiva. Če bo vsaka tema 

zajemala toliko, ali več strani smo hitro lahko preobsežni. Obseg pa bo vplival tudi na časovni 

pritisk. 

Tov. Liponik je podal komentar, da bi takšne teme lahko rešili preprosto s slikovnim 

prikazom, ki bi ga bilo lahko več kot samega teksta. 
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Tov. Cerkvenik je se strinja z vsebinsko podlago, ki jo je podal Rančigaj in tov. Novak. 

Predlaga, da si postavimo začetni datum, saj je njegova želja, da naredimo v tem projektu 

korak naprej.  

Tov. Pezdirc se je prav tako strinjal, da bo potrebno paziti na obseg. 

Tudi tov. Koren se strinja in podpira izdajo monografije in predlaga, da s posameznimi 

izbranimi avtorji skličemo informativni sestanek. 

Tov. Liponik je poudaril, da bo potrebno avtorje uradno, z dopisom, povabiti k sodelovanju, 

jim predstaviti posamezne teme in poglavja, da si izberejo njim najbolj odgovarjajoče. 

Predlaga, da avtorjem podamo rok, 20. februar 2020, da povedo, ali bodo sodelovali pri 

projektu, ali ne. V kolikor po 20. 2. od njih ne prejmemo potrditve, se sklepa, da v projektu 

ne bodo sodelovali.  Z avtorji, ki pa bodo sodelovali se nato 24. in 27. februarja skliče 

informativni sestanek na GZS. 

Člane je še pozval, da predlagajo uredniški odbor, ki bo potrjen na naslednji seji UO GZS. 

Člani so se strinjali in potrdili sledeči uredniški odbor: Marko Pograjc, Jože Derlink, Anton 

Rančigaj, Janez Liponik in Petra Planinc 

Ker na to temo več ni bilo razprav so člani sprejeli naslednje sklepe: 

Sklep št. 2/6: 

- Monografijo se pripravi, če bo le mogoče, do gasilske olimpijade 2021 v Celju 

- Z dopisom se povabi predlagane avtorje besedil k sodelovanju. Rok za imenovanje avtorjev 

je 20. februar 2020. 

- Z imenovanimi avtorji se skliče informativni sestanek 24. in 27. februarja 2020, ob 10. uri v 

sejni sobi GZS. 

- člani komisije, v potrditev, UO GZS predlagajo uredniški odbor v sestavu: Pograjc Marko, 

Derlink Jože, Rančigaj Anton, Liponik Janez in Planinc Petra. 

 

 

Ad 4. 

Razno 

 

Pod točko razno je tov. Pezdirc postavil vprašanje, kako je z dokumenti in gradivom PGD in GZ, 

o katerih se je na sestankih že pogovarjalo. Tov. Liponik je povedal, da je govoril z tov. Merc 

Janezom, ki mu je povedal, da naj bi bilo gradivo na GZS. Po poročanju poslovne sekretarke na 

GZS, to gradivo zajema zgolj eno kuverto dokumentov, kar pa še zdaleč ni gradivo, ki so ga v 

obliki originalov zveze in društva pošiljala firmi, ki je na koncu šla v stečaj in propadla, gradiva 

pa izginila neznano kam. 
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Predlaga da se razišče ime in priimek dotičnega, se ga povabi na sestanek in skuša ugotoviti 

kaj več v zvezi z izgubljenimi gradivi. 

 

Ker pod točko razno več ni bilo predlogov, smo sejo zaključili. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri 

 

 

Zapisala: 

Petra Planinc, Predsednik komisije: 

višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       


