MUZEJ GASILSTVA DRAVINJSKE DOLINE
Ustanovitev Muzeja gasilstva Dravinjske doline sega v oktober 2000, ko je na
pobuda Florjana Jančiča, takratnega predsednika PGD Slovenske Konjice, društvo
ustanovilo muzej. Slovenski javnosti je bil predstavljen v aprilu 2001. Ob otvoritvi
je profesor dr. Branko Božič, častni predsednik GZS zapisal;

Faksimile zapisa dr. Branka Božiča

Muzej gasilstva Dravinjske doline je prava zakladnica gasilske in kulturne
dediščine in hkrati učna ura za obiskovalce. Muzejske zbirke so temelj postavitve
muzeja po načelu DEFINICIJE O GASILSKIH MUZEJIH IN GASILSKIH ZBIRKAH, ki
jo je sprejela skupščina CTIF. V muzeje je na ogled 14 posebnih in 4 splošne zbirke,
ki skupaj združujejo preko tisoč eksponatov.
Muzej se razprostira na 250 m2 v zgornjem nadstropju Gasilskega doma PGD
Slovenske Konjice na Žički cesti 4 in je v društveni lasti. Muzej upravlja Svet
muzeja po tristranski pogodbi med PGD Slovenske Konjice, GZ Slovenske Konjice
in občino Slovenske Konjice. Pogodbeno razmerje zagotavlja delovanje in razvoj
muzeja.

POSEBNE MUZEJSKE ZBIRKE
1. Zbirka predmetov za alarmiranje in obveščanje požarov in nesreč
2. Zbirka stare gasilske tehnike-brizgalne na ročni in motorni pogon
3. Zbirka gasilskega orodja in osebne opreme gasilca
4. Zbirka starih odprtih in zaprtih svetil
5. Zbirka ročnih gasilnikov z raznovrstnimi gasilnimi snovmi
6. Zbirka gasilskih uniform iz raznih obdobij
7. Zbirka gasilskih pokrival- čelad in različnih kap
8. Zbirka prvih slovenskih gasilskih činov in oznak 19. in 20. stol.
9. Zbirka gasilskih in drugih odlikovanj 19. in 20. stol.
10. Zbirka kipov in drugih simbolov sv. Florjana, gasilskega zavetnika
11. Zbirka slik Arhitektura gasilskih domov-stoletnikov na Slovenskem - 2007
12. Zbirka gasilskih praporov
13. Zbirka gasilskih in ostalih sabelj
14. Zbirka v spomin in v poklon delu in življenju minulim in sedanjim rodovom

SPLOŠNE MUZEJSKE ZBIRKE
1. Zbirka kronik, gasilske strokovne in druge literature
2. Zbirka izvirnih rokopisov in raznih listin iz 19. in 20. stoletja
3. Zbirka fotografij društev GZ Slovenske Konjice od leta 1873 do danes
4. Zbirka pokalov, olimpijskih priznanj, spominskih listin in drugih eksponatov
Poleg naloge ohranjanja snovne in nesnovne gasilske dediščine ima muzej tudi
nalogo združiti okoliška gasilska društva pri zbiranju gasilskih muzealij, posebej
pa zbirke predstaviti javnosti ter mlajšim rodovom. Za njih je muzej življenjsko
srečanje z preteklostjo, saj je kot studenec iz katerega nikoli ne pride prazno
vedro.
Muzej obsega tudi Gasilsko spominsko obeležje kot zahvalo umrlim gasilkam in
gasilcem za njihovo prostovoljno delo. Obeležje stoji na javnem
pokopališču v Slovenski Konjicah. Status Obeležja ureja Protokol treh PGD
Slovenske Konjice, Konus in Tepanje.
V muzeju so do sedaj bile tri občasne razstave in sicer; Dotik z časom-legenda o
sv. Florjanu, Slovenski gasilski domovi sto letniki in Naravna ujma v
Dravinjski dolini.
Muzej je v času 2001-2021 obiskalo več kot 20 tisoč obiskovalcev. V gosteh
muzeja sta bila tudi
Predsednika R Slovenije; Milan Kučan in Dr. Danilo Türk
Ogled muzeja in vodenje sta brezplačna.

Vljudno vabljeni.
Informacije in prijave obiska; GSM 041 727 354 – Lojze Hlastec in
na elektronski naslov; tajništvo@pgdkonjice.net

PGD Slovenske Konjice
Tajništvo

Vpogled v razstavni prostor muzeja

Na Gasilskem spominskem obeležju je dne 30.8.2012 Dr. Danilo Türk, Predsednik
R Slovenije prižgal svečo v spomin na umrle gasilke in gasilce.

