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Z A P I S N I K 
 

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

bila 8. decembra 2021, ob 11. uri v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE Janez Liponik, Vili Tomat, Anton Rančigaj, Sabina Sorčan, Jože 

Pezdirc in Toni Koren. 

OPRAVIČENI ČLANI KOMISIJE Katarina Jager Vasle 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 Predsednik GZS, Janko Cerkvenik 

 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 članico komisije, ki se sestanka 

ni mogla udeležiti. Povedal je še, da se nam bo predsednik GZS pridružil nekoliko kasneje. 

Prisotne člane je seznanil z dnevnim redom. Predlagani dnevni red  so  člani komisije enotno 

sprejeli. 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in potrditev prisotnosti 

2. Pregled zapisnika 10. seje komisije z dne 28. septembra 2021 

3. Obravnava letnice ustanovitve PGD Grabonoš 

4. Razstava Mednarodna gasilska tekmovanja CTIF – uspehi slovenskih gasilcev 

5. Razno 

 

Ad.1 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je že uvodoma opravičil izostanek članice komisije. 

 

 

Ad.2 

Pregled zapisnika 10. seje z dne 28. septembra 2021 
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Predsednik komisije za zgodovino, Janez Liponik je člane seznanil, da zaradi ponovnih 

ostrejših ukrepov Vlade R Slovenije za preprečitev širjenja korona virusa, nismo uspeli 

izpeljati intervjuje s starejšimi gasilci. Med tem časom, je žal preminil Jože Berlec starejši, s 

katerim žal ne bomo več uspeli izvesti intervjuja.  

Tov. Rančigaj je povedal, da sam ni uspel pripraviti vprašanj, prav tako teh niso uspeli 

pripraviti niti ostali člani. Predlagal je, da bi posvetili žalno sejo pokojnim gasilcem, kot je to v 

navadi pri društvih, a mu je tov. Liponik povedal, da je to možno izvesti zgolj kot spomin z 

nekim zapisom. Predlagal pa je, da bi naslednjo sejo v novem letu začeli na Žalah, oziroma v 

bližini njih, kjer so sedaj obnovili Barletov spomenik. S predlogom so se strinjali tudi ostali 

člani. 

Ker na zapisnik sicer ni bilo pripomb, člani sprejmejo  

Sklep št. 1/11: 
-Sprejme se podani zapisnik. 
 

Ad.3 

Obravnava letnice ustanovitve PGD Grabonoš 

Člani komisije so skupaj z vabilom prejeli tudi gradivo, ki so nam ga posredovali iz PGD 

Grabonoš. Predsednik komisije je dejal, da je gradivo prejel tudi s strani podpoveljnika GZS, 

Zvonka Glažarja. Sam ugotavlja, da na podlagi kriterijev in navodil, ki jih imamo, žal s strani 

PGD Grabonoš, poleg dopisa in nekaj fotografij, ni priloženega nič drugega. 

Člani so sicer pogledali letni gasilski priročnik iz leta 1998 v katerem so našli zapis , da je 

takrat PGD Grabonoš praznovalo 50 letnico. Mnenja so, da je v vulkanu narejena tiskarska 

napaka, a je za priznanje letnice ustanovitve vseeno potrebno dokazno gradivo (materialno), 

ki naj ga društvo še priskrbi. 

Vsekakor bi v Arhivu R Slovenije moral biti dokument o registraciji društva. Po razpravi člani 

sprejmejo 

Sklep št.2/11: 
-PGD Grabonoš se z dopisom sporoči, da komisije naknadno pošljejo še nekaj 
manjkajočega dokaznega gradiva. Društvu se poleg dopisa pošlje še kriterije in navodila za 
priznanje letnice ustanovitve. 
  
Ob koncu tretje točke se je sestanku pridružil predsednik GZS, Janko Cerkvenik. Predsednik 
komisije mu je na kratko predstavil dosedanji potek in sklepe seje. 

 

 

Ad.4 

Razstava Mednarodna gasilska tekmovanja CTIF  - uspehi slovenskih gasilcev 
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Kustodinja Petra Planinc je predsednika GZS in člane komisije seznanila z namero o realizaciji 
razstave, ki bi bila postavljena v Slovenskem gasilskem muzeju v Metliki in nato za čas 
olimpijade, prestavljena v Celje. Ker je drugo leto t.i. olimpijsko leto, je priložnost, da v 
muzeju postavimo razstavo na temo gasilskih olimpijad. Kustodinja je člane seznanila, da je 
vstopila v kontakt s terenom, ki ji bodo priskočili na pomoč pri iskanju olimpijskega gradiva. 
Odziv na to je bil odličen, saj so vsi s katerimi je izpostavila kontakt, ponudili svojo 
brezpogojno pomoč. 
Vsekakor pa se kustodinja zavezuje že sedaj, da bomo vso posojeno gradivo, lastnikom po 
koncu razstave, vrnili nepoškodovano nazaj. 
Predsednik GZS se je z idejo o tematiki razstave strinjal, prav tako se je strinjal s tem, da bo 
razstava v času Gasilske olimpijade na ogled tudi v Celju. Povedal je, da bo v Celjskem domu, 
kjer se bo sestala skupščina CTIF možnost postavitve razstave. Prostor bo ustrezno fizično 
varovan ter v nočnih urah zaklenjen ter tehnično varovan. 
Člane komisije je pozval k aktivnem sodelovanju pri omenjeni razstavi. 
Ob tej priložnosti je tov. Liponik poprašal, če bo na razstavišču možnost, da bi se Društvo za 
ohranjanje gasilske dediščine prav tako imelo možnost se predstaviti. Predsednik GZS je 
povedal, da bodo v Celju postavljene hišice, kjer se bodo lahko predstavili različni ponudniki. 
Zagotovil je, da bo ena od hišic zagotovljena tudi Društvu. 
 
Sklep št.3/11: 
-Člani so se seznanili s tematiko občasne razstave in ponudili morebitno pomoč pri iskanju 
gradiva. 
- Društvu za ohranjanje gasilske dediščine bo zagotovljena ena od razstavnih hišic, ki jo bo 
v dneh gasilske olimpijade uporabljalo za svojo promocijo in navezovanje stikov.  

 

Ad.5 

Razno 

 

Pod točko razno je predsednik GZS, Janko Cerkvenik tov. Liponiku omenil, da bo dan 

predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez potekal 7. in 8. januarja, kjer jim lahko predstavi 

delovanje Društva za ohranjanje gasilske dediščine Slovenije. Člane je še seznanil z nekaj 

aktivnostmi GZS in navezovanju stikov z novimi vodstvi gasilskih zvez sosednjih držav, ki sta jih 

opravila s poveljnikom. 

Tov. Pezdirc je člane seznanil, da je vodstvo GZ Metlika, ob priložnosti delovnega obiska Vlade 

in ministra za obrambo v Beli krajini, tega seznanilo s problemom statusa Slovenskega 

gasilskega muzeja. 

Tov. Koren je navdušen nad sklepnim epilogom v zvezi s prenovo Barletovega spomenika na 

Žalah. Predsednik GZS pa je ob tem povedal, da so skrb nad spomenikom prevzeli ljubljanski 

poklicni gasilci in prenova le tega je povezana z aktivnostmi in začetki praznovanj 100 letnice 

poklicne brigade v Ljubljani, ki jo bodo ljubljanski poklicni gasilci obeležili drugo leto. 

Kustodinja Petra Planinc je člane komisije seznanila, da se bo konservatorski postopek prapora 

PGD Dobliče, ki ga bo opravila Služba za restavriranje in konserviranje Pokrajinskega muzeja 
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Ptuj, pričela s podpisom pogodbe o konservatorskem delu, januarja 2022. Dela so se žal, zaradi 

koronavirusa in reorganizacije omenjene Službe, nekoliko zavlekla.  

 
Sklep št.4/11: 
-Člani so bili seznanjeni z novostmi, ki so jih podali posamezni člani komisije.  
 

 

Seja je bila zaključena ob 13. uri 

 

 

Zapisala: 

Petra Planinc, Predsednik komisije: 

višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       
 

 


