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Z A P I S N I K 
 

8. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine GZS, ki je 

bila 18. maja 2021, ob 13. uri v Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki. 

 

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

in Katarina Jager Vasle 

OPRAVIČENI ČLANI KOMISIJE Sabina Sorčan 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 Predsednik GZS: Janko Cerkvenik  

 Poveljnik GZS: Franci Petek 

 Namestnik predsednika GZ Kočevje: Milan Simčič 

 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, posebej vodstvo GZS ter namestnika 

predsednika GZ Kočevje tov. Milana Simčiča in opravičil članico komisije, ki je svoj izostanek 

tudi opravičila. Prisotne člane je seznanil z dnevnim redom, ter predlagal, da bi točko 3 

(predaja gasilskih olimpijskih medalj) prestavili na koncu dnevnega reda. Tov. Tomat je še 

predlagal, da bi v dnevni red umestili še dve točki in sicer poročilo CTIF ter dan gasilca. Tov. 

Rančigaj pa je predlagal, da bi na dnevni red umestili še potek pisanja monografije GZS.  Člani 

komisije so enotno sprejeli nekoliko dopolnjen  

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika 7. seje z dne 06. oktobra 2020 

3. Priznanje letnice ustanovitve GZ Slovenska Bistrica in GZ Ptuj 

4. Poročilo o sestanku CTIF za zgodovino 

5. 8. junij – Dan gasilcev 

6. Poročilo o pripravi monografije GZS 

7. Razno  

8. Predaja olimpijskih gasilskih medalj GZ Kočevje in umestitev 18. mladinske gasilske 

olimpijade v stalno zbirko Slovenskega gasilskega muzeja 

 

Ad.1 
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Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je uvodoma opravičil izostanek članice. 

 

 

Ad.2 

Pregled zapisnika 7. seje z dne 06. oktobra 2020 

Predsednik komisije za zgodovino, je glede na zapisnik povedal, da bo predsednika GZS 

Cerkvenika povprašal o realizaciji sestanka z avtorji prihajajoče monografije, ko se nam bo 

nekoliko kasneje tudi pridružil.  Ker s strani prisotnih članov ni bilo drugih pripomb, se poda 

naslednji 

Sklep št. 1/8: 
-Zapisnik se sprejme v podani obliki. 
 

Ad.3 

Priznanje letnice ustanovitev GZ Slovenska Bistrica in Gz Ptuj 

Prednik komisije je članom na kratko predstavil gradivo, ki so nam ga posredovali s strani GZ 

Slovenska Bistrica ter OGZ Ptuj. Gradivo, ki nam ga je posredovala GZ Slovenska Bistrica je 

vsebovalo tudi zapisnik občnega zbora zveze ter ugotovi, da je podan verodostojen 

dokument, na podlagi katerega komisija poda predlog UO GZS, da v Vulkanu spremeni 

letnico ustanovitve GZ Slovenska Bistrica. Ostali člani komisije so se s predlogom strinjali. 

Sestanku sta se nam pridružila predsednik in poveljnik GZS. Predsednik komisije jima je na 

kratko povzel vsebino današnjega sestanka ter nadaljeval s predstavitvijo gradiva , ki nam ga 

je posredovala OGZ Ptuj s prošnjo za spremembo letnice ustanovitve iz leta 1996 v leto 1955. 

Med gradivom je zapisnik tretjega občnega zbora iz leta 1957. 

Po predstavitvi se je oglasil poveljnik GZS, Franci Petek, ki je poudaril, da je komisije v 

preteklosti podala smernice, ki se jih moramo držati. Poudaril je da k njem prihaja veliko 

predstavnikov društev, ki nimajo verodostojnega oziroma uradnega dokumenta in tem 

vedno isto odgovori, da brez tega , se nova letnica ne prizna. Poudaril je, da je potrebno 

upoštevati uraden dokument. V kolikor tega društva in zveze ne dostavijo, se letnica ne 

prizna. 

Sam sicer prizna, da je nesporno, da je bila zveza ustanovljena že prej, vendar dokumenta o 

tem ni, prav tako v dokumentu iz leta 1998 ni podatka, da bi bila GZ Ptuj pravna naslednica 

pred letom 1996 delujoče zveze. 

Tudi tov. Pezdirc se z njegovo trditvijo strinja in poudarja, da je sigurno bila zveza 

ustanovljena leta 1955. 
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K razpravi so se vključili tudi ostali člani, prav tako predsednik GZS, ki je poudaril, da bi uradni 

dokument skoraj sigurno moral biti v Arhivu RS. 

Po nekoliko večji razpravi, so se podan naslednji 

Sklep št.2/8: 
-Komisija za zgodovino poda predlog UO GZS, da spremeni letnico ustanovitve GZ 
Slovenska Bistrica iz leta 1956 na leto 1955 
-Komisija za zgodovino predlaga GZS, da poda uradni zahtevek za poizvedbo uradnega 
dokumenta o ustanovitvi OGZ Ptuj na Arhiv RS. 
- komisija za zgodovino bo prevetrila in dopolnila navodila za spremembo letnic 
ustanovitev GZ in PGD  

 

 

 

Ad.4 

Poročilo o sestanku CTIF za zgodovino 

 

Tov. Tomat je podal poročilo o sestanku CTIF za zgodovino, ki je potekal preko 

videokonference 26. februarja 2021, ob 8. uri. Povedal je, da je sestanek potekal tako kot 

običajno. Na koncu je še pokazal na angleško različico knjige 100 let CTIF, ki je bila izdana leta 

2000, jo podaril muzeju ter in poudaril, da bi že sedaj morali zbirati dokumente in pisati 

zgodovino CTIF ter ne čakati da ponovno mine naslednjih 100 let. 

 

Ad.5 

Dan gasilcev, 8. junij 

Pod to točko je tov. Tomat povedal, da se datum 8. junij, kot dan gasilcev prvič omenja v našem 

priročniku leta 1997. Sprašuje se, zakaj ravno 8. junij. Po nekaterih mnenjih , naj bi bilo na ta 

dan ustanovljeno prvo gasilno društvo v Nemčiji. 

Poveljnik GZS je povedal, da gre to za mednarodni dan, ki ga je določila OZN, zakaj ravno ta 

dan ne ve. Dejstvo pa je da se med slovenskimi gasilci pojavlja tudi 4. maj kot dan gasilcev. 4. 

maj in 8. junij se ponekod zamenjuje, zato predlaga, da se z dopisom seznani vse gasilske 

organizacije, da imamo gasilci 4. maja dan svetega Florjana in 8. junij mednarodni dan gasilcev. 

Pove še, da se bi bilo potrebno pozanimati preko zunanjega ministrstva pri slovenskem 

predstavniku OZN, če mogoče imajo 8. junij kakorkoli definiran. 

S predlogom se strinjajo tudi ostali člani ter podajo  

 

Sklep.št.3/8: 

- pripravi se dopis za seznanitev gasilskih organizacij  z dvema pomembnima datuma za 

slovenska gasilce – 4. maj in 8. junij 
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-preko zunanjega ministrstva se za slovenskega predstavnika  OZN pripravi prošnja za 

pomen datuma, ki predstavlja mednarodni dan gasilcev. 

 

Ad.6 

Poročilo o pripravi monografije 

 

Tov Rančigaj je predsedniku GZS zastavil vprašanje kako potekajo dela okoli monografije, ki 

naj bi izšla prihodnje leto ter ali je bil sestanek z avtorji že realiziran? Sam pričakuje še več 

animacije predstavnikov GZS (UO, poveljstva,…), promocije, da bi tako mogoče uspeli najti še 

kakšnega avtorja besedil. 

Predsednik GZS je povedal, da sestanka še ni bilo, bo pa ta v kratkem. Poveljnik GZS je povedal, 

da je trenutno Marko Pograjc na bolniški, prav tako Suzana Veber…Sam je nekoliko pobaral 

člane komisije, da glede na razsežnost knjige in skopega gradiva, ki je bilo do sedaj 

pripravljeno, dvomi, da bo monografija ugledala luč. Člani komisije so se strinjali, da je 

potrebno za nadaljevanje priprav gradiva v najkrajšem možnem času sklicati delovni sestanek 

z avtorji.  

 

 

Sklep št.4/8: 

-v roku 10 ih dni bo sklican sestanek z avtorji monografije 

 

 

Ad.7 

Razno 

Pod točko razno je predsednik komisije za zgodovino zastavil vprašanje kako je z organizacijo 

srečanj gasilskih pevskih zborov. Povedal je, da so lanskoletni gostitelji, to je GZ Ormož, tudi 

letos pripravljeni na sodelovanje in se s sprašujejo kako naprej.  

Predsednik GZS je povedal, da žal pod trenutnimi epidemiološkimi razmerami to zaenkrat še 

ni izvedljivo. V kolikor bodo razmere dopuščale, bo revija gasilskih pevskih zborov potekala v 

Ormožu. 

Obenem je še poudaril, da bo Janez Kolerič, ki je bil dolgoletni zborovodja in pobudnik srečanj, 

počasi prenehal s tovrstnim delom. Ob tem bo potrebno poskrbeti za ustreznega naslednika 

Sam je bil že v stiku z Matejem Romihom in sta zaenkrat še v dogovorih. 

Komisiji predlaga, da v kolikor bodo razmere dopuščale in bo srečanje letos potekalo v 

Ormožu, se dogodek  izkoristi tudi za Koleričevo slovo od zborovanja ter imenovanje njegovega 

namestnika. 

Na vprašanje o skrajšanju gasilske himne, ki so ga zastavili člani, je predsednik povedal, da je 

ta že narejena in tudi notno zapisana. Za novo verzijo notnega zapisa za godbenike bodo 

poskrbeli iz Zveze slovenskih godb  

Ker pod točko razno ni bilo predlogov se poda naslednji  
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Sklep št.5/8 

-če bodo razmere dopuščale, bo revija gasilskih pevskih zborov in godb potekala v Ormožu 

- ob Srečanju se pripravi zahvala za Janeza Koleriča in imenuje njegovega namestnika 

 

Ad.8 

Predaja olimpijskih gasilskih medalj GZ Kočevje in umestitev 18. mladinske gasilske 

olimpijade v stalno zbirko Slovenskega gasilskega muzeja 

 

Uvodno besedno je ob predaji podal predsednik GZS, Janko Cerkvenik, ki je omenil, da letos 

mineva 10 let od gasilske olimpijade, ki jo je gostilo Kočevje. 

V imenu GZS se je še enkrat zahvalil Milanu Simčiču za veliko delo in na koncu tudi uradno 

odprl kotiček v stalni razstavi Slovenskega gasilskega muzeja, ki od tega dne prikazuje tudi ta 

pomemben dogodek. 

Nekaj zaključnih besed in zahval za lepo urejen kotiček je povzel tudi namestnik predsednika 

GZ Kočevje Milan Simčič, ki je med drugim tudi povedal, da je pri organizaciji olimpijade 

sodelovalo več kot 100 prostovoljcev, brez katerih tako veličastnega dogodka nebi mogli 

izpeljati. 

Nekaj besed je namenil tudi Toni Koren, ki je pohvalil idejo in realizacijo umestitve 18. 

mladinske gasilske olimpijade, ki je potekala v Kočevju, v stalno postavitev zbirk v muzeju. Kot 

takratni predsednik GZS, se je še enkrat zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, kot tudi drugim 

sodelujočim za trud k uspešno izvedeni olimpijadi. 

Zaključek je bil na koncu namenjen skupni fotografiji. 

 

Seja je bila zaključena ob 15.30 uri 

 

 

Zapisala: 

Petra Planinc, Predsednik komisije: 

višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       


