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Z A P I S N I K 
 

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

bila 6. oktobra 2020, ob 11. uri v mali sejni sobi GZS v Ljubljani 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE Janez Liponik, Vili Tomat, Toni Koren, Jože Pezdirc in Sabina Sorčan 

OPRAVIČENI ČLANI KOMISIJE Anton Rančigaj in Katarina Jager Vasle 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 Predsednik GZS: Janko Cerkvenik 

 Strokovna služba GZS: Marko Pograjc pri točki 4 

 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 prisotne ter opravičil dva člana komisije, ki sta svoj 

izostanek tudi opravičila. Povedal je, da se nam bo predsednik GZS, Janko Cerkvenik pridruži 

nekoliko kasneje, prav tako tudi Marko Pograjc. Prisotne člane 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 6. seje z dne 05. februarja 2020 

3. Program dela za leto 2021 

4. Poročilo o pripravi monografije o GZS  

5. Priprava gradiva za predstavitev gasilske olimpijade (Kočevje) v muzeju 

6. Razno 

 

Ad.1 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je uvodoma opravičil izostanek dveh članov. 
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Ad.2 

Pregled zapisnika 6. seje z dne 05. februarja 2020 

Glede na zapisnik, s strani prisotnih članov ni bilo pripomb, zato se poda naslednji 

Sklep št. 1/7: 
-Zapisnik se sprejme v podani obliki. 
 

Ad.3 

Program dela za leto 2021 

Kustosinja Petra Planinc je podala izhodišča za program dela komisije za leto 2021. Ta se 

bistveno ne bo razlikoval od programa za leto 2020, saj bo potrebno realizirati še nekaj 

nalog, ki so bile zaradi izbruha epidemije COVID 19 prestavljene. Ena izmed teh je Srečanje 

gasilskih pevskih zborov, ki bi moralo biti izvedeno v mesecu septembru v Ormožu. To se 

prestavi na leto 2021. Kustodinja je povedala, da bomo skušali v letu 2021 realizirati tudi 

konservacijo prapora PGD Dobliče. Tu je poudarila, da je bil Pokrajinski muzej Ptuj, kot ostali 

muzeji po Sloveniji, ob epidemiji zaprt, kar je privedlo do še nekoliko daljše čakalne dobe za 

konservacijo.  S tamkajšnjimi pristojnimi službami se je dogovorila, da bo naloga realizirana 

najkasneje do leta 2023, delo na praporu pa se bo pričelo poleti 2021. Predsednik GZS, tov. 

Cerkvenik je poudaril, da ne glede na epidemiološko sliko, program pripravimo in načrtujmo 

tako kot bi ga sicer. Sam upa, da se bo kar največ stvari, ki si jih bomo zastavili, tudi 

uresničilo. 

Sabina Sorčan je povedala, da so pri njih, v gasilski zvezi, lahko realizirali kar nekaj dogodkov, 

za katere pa so morali pridobiti dovoljenja s strani službe NIJZ. 

Predsednik in člani komisije so program pregledali ter podali še nekaj pripomb in pobud.  

Ker večjih pripomb na podani program dela ni bilo, je bil sprejet  

Sklep št.2/7: 
-V program dela se doda s strani članov predlagane pripombe.  

 

 

 

Ad.4 

Poročilo o pripravi monografije o GZS 

 

K 4 točki dnevnega reda se je članom komisije za zgodovino pridružil Marko Pograjc, strokovni 

sodelavec za gasilski tisk in odgovorni urednik novonastale monografije, ki je člane seznanil z 

novostmi oziroma stanjem gradiv. Članom je povedal, da  je doslej s strani avtorjev prejel zgolj 
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nekaj prispevkov. Nekaj pa je tudi tem, ki na svojega avtorja še čakajo. Predlaga, da se realizira 

sestanek s posameznimi avtorji, ter ponovno pozove morebitne avtorje k sodelovanju. 

Prav tako je poudaril, da nas časovno obdobje, ki se je zaradi epidemije in posledično 

premaknjenega datuma gasilske olimpijade v Celju, na leto 2022, to ne sme zavesti in je 

potrebno pristopiti k delu z vso resnostjo.  

Predsednik komisije je povedal, da se je z nekaterimi pisci – predvsem na temo odlikovanj sam 

že srečal, uredniku pa je podal tudi gradivo, ki ga je kot avtor pripravil sam. 

  

Sklep št.3/7: 
-Pripravi se dopis s pozivom za avtorje 
-Predsednik GZS in Marko Pograjc se bosta sestala z avtorji na t.i. operativnem sestanku. 

 

Ad.5 

Priprava gradiva za predstavitev gasilske olimpijade (Kočevje) v muzeju 

Pod to točko sta tako predsednik GZS, kot tudi predsednik komisije poudarila, da se medalje, 

izdane in podeljene ob olimpijadi, v primeru ostanka le teh, vrnejo nazaj na CTIF. Predsednik 

komisije je povedal, da naj bi mu Ojsteršek zatrjeval, da ima v delavnici orodje za izdelavo 

replik medalj, ki so bile podeljene v Kočevju leta 2011. Pri njem so nato naročili nekaj 

kompletov teh medalj in značk, vendar vsega Ojsteršek ni dostavil, nekaj odlikovanj pa je bilo 

narejeno zelo slabo. Po mnenju predsednika komisije, Ojsteršek orodja sploh nima več in nam 

je posredoval odlikovanja in značke, ki so mu ostale nekje v depoju iz leta 2011. Odlikovanja je 

predal za muzej, komplet pa bi dali tudi za GZ Kočevje. Predsednik GZS je povedal, da bi v 

muzeju pripravili kotiček, namenjen gasilski olimpijadi v Kočevju, na otvoritev povabili 

predstavnike iz Kočevja ter jim tam predali komplet odlikovanj in značk, namenjen njim. 

Po končanih predlogih se poda: 

 

Sklep.št.4/7: 

-Pripravi se pano in vitrina za prikaz gasilske olimpijade v Kočevju 

 

Ad.6 

Razno 

 

Pod točko razno je beseda tekla tudi okoli statusa muzeja, kjer so člani predlagali, da se na UO 

zastavi vprašanje na to temo in kakšni so dolgoročni cilji tudi okoli prenove muzeja. 

Hkrati se je podal predlog, da bi zadnjo sejo komisije združili skupaj z otvoritvijo razstave, ki bi 

obeležila vse aktivnosti ob 150 letnici gasilstva na Slovenskem ter predajo značk in odlikovanj 

GZ Kočevje.  

Ker pod točko razno več ni bilo predlogov, so se podali naslednji  
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Sklep.št.5/7: 

-Pripravi se razstava na temo 150 letnice gasilstva na Slovenskem z vsemi takrat izvršenimi 

aktivnostmi 

- zadnja seja komisije bo potekala v Metliki  konec meseca novembra, ki bo združena skupaj 

z otvoritvijo razstave 150 letnice in kotička Mladinske olimpijade v Kočevju. 

- člani komisije si bodo v sklopu strokovne ekskurzije ogledali Muzej gasilstva dravinjske 

doline v Slovenskih Konjicah. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.40 uri 

 

 

Zapisala: 

Petra Planinc, Predsednik komisije: 

višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       


