
 

Z A P I S N I K 
 
10. seje Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine GZS, ki je bila 
28. septembra 2021, ob 10. uri v mali sejni sobi Gasilske zveze Slovenije. 
 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE Janez Liponik, Vili Tomat, , Anton Rančigaj, Sabina Sorčan in Katarina 
Jager Vasle 
 
OPRAVIČENI ČLANI KOMISIJE Jože Pezdirc in Toni Koren 
 
OSTALI PRISOTNI: 

 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 se sestanka 
nista mogla udeležiti. Prisotne člane je seznanil z dnevnim redom. Na predlagani dnevni red, se je 
oglasil Anton Rančigaj ter predlagal, da se v dnevni red umesti še točka o monografiji gasilstva na 
Slovenskem. Člani komisije so enotno sprejeli nekoliko dopolnjen  
 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in potrditev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika 8. seje komisije z dne 18. maja 2021 

3. Pregled zapisnika 9. korespondenčne seje z dne 28. maja 2021 

4. Program dela za leto 2022 

5. Informacija o pripravi monografiji gasilstva na Slovenskem 

6. Razno 

 
Ad.1 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je že uvodoma opravičil izostanek dveh članov. 

 

 
Ad.2 



Pregled zapisnika 8. seje z dne 18. maja 2021 

Predsednik komisije za zgodovino, Janez Liponik je člane seznanil, da je na Upravnem odboru GZS 
povprašal kako je s t.i. dnevom gasilca, oziroma ali se je povprašalo kakšnega predstavnika OZN , 
zakaj je 8. junij t.i. mednarodni dan gasilca. O tem člani UO GZS niso vedeli nič. Prav tako je Vili 
Tomat članom komisije za zgodovino pisno podal svoje videnje o pomenu datuma. 

Po telefonu se je oglasil tudi Toni Koren, ki se sestanka ni mogel udeležiti in povedal, da se v 
8.zapisnik doda, da je sam na 8. seji v metliki pohvalil idejo in realizacijo razstave, ter ponovno 
pohvalil vse gasilke in gasilce ter druge, ki so sodelovali pri organizaciji in uspešno izvedeni 18. 
mladinski gasilski olimpijadi v Kočevju. 

Sklep št. 1/10: 
-Sprejme se nekoliko dopolnjen zapisnik. 
 

Ad.3 

Pregled zapisnika 9. korespondenčne seje z dne 28. maja 2021 

Predsednik komisije je povedal, da je UO GZS sprejel tako letnico ustanovitve GZ Ptuj, kot tudi 
letnico ustanovitve GZ Slovenska Bistrica, ki sta popravljeni tudi že v Vulkanu. Ker na podani 
zapisnik 9. korespondenčne seje ni bilo drugih pripomb se poda  

Sklep št.2/10: 
-Zapisnik se sprejme v podani obliki. 
  

 

 

Ad.4 

Program dela za leto 2022 

 
Člani komisije so skupaj z vabilom prejeli izhodišča programa dela za leto 2022, ki so ga nato z 
dopolnjenimi alinejami, brez večjih sprememb sprejeli.  
 
Sklep št.3/10: 
-V program dela se doda s strani članov predlagane pripombe.  

 

Ad.5 

Informacija o pripravi monografiji gasilstva na Slovenskem 
 
Pod to točko je tov. Rančigaj predlagal, da se naj s projektom priprave monografije gre naprej. 
Povedal je še, da se je pogovarjal tako s predsednikom GZS, Jankom Cerkvenikom, kot tudi s 
strokovnim sodelavcem za gasilski tisk, Markom Pograjcem, ki sta mu povedala, da je sedaj v 
pripravi bilten, v katerem bo poudarek na gasilskih tekmovanjih in olimpijadah. V delu je tudi 
priročnik o delu članic. Pri obeh gradivih sodeluje izvrstna ekipa. 



Sam je mnenja, in to je povedal tudi  predsedniku GZS, da se izvlečki teh dveh gradiv, uporabi za 
monografijo, z delom katere bi v prihodnosti nadaljevali. Želi si, da se ideja o izdelavi monografije 
ne ustavi. Po besedah tov. Rančigaja, se z njim strinjata tako predsednik GZS, kot tudi Marko 
Pograjc. 
Predsednik komisije je povedal, da so bili od 15. junija do sedaj že štirje sestanki na temo priprave 
Biltena. Uredniški odbor je bil prekvalificiran v nov odbor za pripravo biltena. V planu je (19.10) 
naslednja seja, ki bo potekala na Ptuju, kjer bo narejen že obris Biltena. 
Tudi sam se strinja, da se z izdelavo celovitega dela – monografije gre naprej, kar so člani komisije 
tudi dali v program dela za leto 2022. 
 
Sklep št.4/10: 
-Nadaljuje se s pripravo monografije.  
 
 

Ad.7 
Razno 

 
Pod točko razno je predsednik komisije povedal, da je UO GZS iz evidence črtal naslednja 
industrijska gasilska društva, ki so prenehala s svojim delom. To so: 

- PIGD Termoelektrarna Trbovlje, 

- PIGD Brest Cerknica in 

- PIGD Rudnik Hrastnik. 

 
Obenem je še povedal, da je razpis za 19. Kongres GZS že zunaj. Hkrati je omenil tudi, da je 7. 
avgusta v Ormožu potekal sestanek zborovodij gasilskih pevskih zborov, kjer so se dogovorili da bo 
37. srečanje potekalo 13. novembra 2021 v Ormožu. 
 
Tov. Tomat je povedal, da se bo udeležil seje komisije za zgodovino pri CTIF. Ta bo potekala na 
Madžarskem, 6. oktobra 2021. Hkrati bo tam potekal tudi Zbor delovne skupnosti za vprašanja 
gasilske zgodovine. Letošnja tema za izdelavo referatov je Sodelovanje gasilskih organizacij z 
drugimi organizacijami na področju reševanja in zaščite. Sam referata  tokrat ni uspel izdelati. 
 
Predsednik komisije je na koncu povedal še, da bo še v letošnjem letu potrebno izvesti kakšen 
intervju s starejšimi gasilci.  Navedel je nekaj že izbranih imen: 
Viljem TOMAT, Ivko BLENKUŽ, Franc SEVER, Jože BERLEC st., Janez HOČEVAR, Maks LEŠNIK, Franc 
GOMBOC, Toni KOREN. 
Predlagal je, da člani komisije naredijo izbor vprašanj za intervjuje. Rok izdelave le teh je 15. 
oktober 2021. Vprašanja bodo člani komisije poslali po e- mailu na muzejski naslov. 
 
V kolikor bo v letošnjem jesenskem času možno, bomo izvedli še strokovno ekskurzijo po gasilskih 
zbirkah v Sloveniji. 
Ker pod točko razno več ni bilo predlogov se poda naslednji  
 
Sklep št.5/10: 
-do 15. oktobra člani pošljejo nabor vprašanj za intervju starejših gasilcev.  
- ob možnosti se izvede strokovna ekskurzija. 
 
 
 



Seja je bila zaključena ob 12. uri 
 
 

Zapisala: 
Petra Planinc, Predsednik komisije: 
višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       
 


