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Z A P I S N I K 
 

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

bila 20. aprila 2022, ob 15. uri v prostorih OGZ Ptuj. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE Janez Liponik, Anton Rančigaj, Sabina Sorčan, Katarina Jager Vasle 

in Toni Koren. 

OPRAVIČENI ČLANI KOMISIJE Jože Pezdirc in Viljem Tomat 

 

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 opraviči dva člana komisije, ki se 

sestanka nista mogla udeležiti. Povedal je še, da smo se danes srečali tu na Ptuju, ker 

predsednik GZS nato nadaljuje  svojo pot naprej v Prekmurje. 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 11. seje komisije z dne 8. decembra 2021 

3. Obravnava letnice ustanovitve PGD Grabonoš, PGD Dobrovnik 

4. Obravnava dopisa gospoda Ota Vačovnika 

5. Razstava CTIF Celje 2022  

6. Razno 

 

Ad.1 

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

Predsednik komisije je že uvodoma opravičil izostanek dveh članov komisije. 

 

 

Ad.2 

Pregled zapisnika 11. seje z dne 8. decembra 2021 
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Predsednik komisije za zgodovino, Janez Liponik je člane seznanil, da zaradi ponovnih smo 

enkrat že obravnavali letnico ustanovitve PGD Grabonoš. Na podlagi premalo prejetih 

dokumentov, so nam le ti poslali še nekaj, a o tem v naslednji točki.   

Ker na zapisnik sicer ni bilo pripomb, člani sprejmejo  

Sklep št. 1/12: 
-Sprejme se podani zapisnik. 
 

Ad.3 

Obravnava letnice ustanovitve PGD Grabonoš, PGD Dobrovnik 

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

Grabonoš ter PGD Dobrovnik.  

PGD Grabonoš: Predsednik je povedal, da smo kot dopolnitev gradiv s strani PGD Grabonoš 

prejeli še tri priloge, med katerimi je tudi zapisnik z dne 18.8.1950.  V spremnem dopisu, ki so 

ga poslali predsedniku komisije, omenjajo priznanje/diplomo, ki so jo prejeli ob praznovanju 

okrogle obletnice iz katere  bi mogoče bilo razvidno, da je društvo ustanovljeno leta 1948.. 

Sam ugotavlja, da na podlagi kriterijev in navodil, ki jih imamo, žal s strani PGD Grabonoš, 

poleg dopisa ni priloženega ustreznega gradiva. 

Po razpravi člani sprejmejo 

Sklep št.2/12: 
-PGD Grabonoš se ponovno z dopisom sporoči, da komisiji naknadno pošljejo še nekaj 
manjkajoči materialni dokaz (fotokopija diplome). 
  
PGD Dobrovnik: Člani so pot to točko obravnavali tudi gradivo, ki so nam ga posredovali s 
strani PGD Dobrovnik. PO pregledu gradiv, med katerimi je bil izpis iz registra, ki dokazuje, da 
je PGD Dobrovnik ustanovljeno leta 1892 in ne 1924.  Ker poslano gradivo zadostuje, člani 
soglasno sprejmejo 
 
Sklep št.3/12: 
-Člani komisije za zgodovino predlagajo UO GZS, da na podlagi verodostojnih dokumentov, 
potrdijo spremembo letnice ustanovitve PGD Dobrovnik iz leta 1924 v leto 1892. 

 

 

Ad.4 

Obravnava dopisa gospoda Ota Vačovnika 

Predsednik je člane seznanil, da je prejeli dopis s pismom gospoda Ota Vačovnika v katerem 

člane sprašuje, kdaj in na podlagi kakšnih gradiv, se šteje letnica ustanovitve posameznega 

društva. Oto se že več let ukvarja z raziskovanjem zgodovine gasilstva v Koroški regiji. Po 

njegovem mnenju PGD Muta ni ustanovljeno takrat, kot to trdijo v društvu. 
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Ob tem se je oglasil predsednik GZS, Janko Cerkvenik, ki je povedal, da se takšna nesoglasja 

morajo najprej reševati na društvenem nivoju. GZS se v posamezna osebna nesoglasja ne more 

mešati in jih reševati, ampak morajo osebne težave posamezniki najprej rešiti in se o njih 

dogovoriti v matičnem društvu. Prav o tovrstni temi bo predsednik tudi sam napisal mnenje, 

ki ga bo delil na spletni strani, saj o podobnih razpotij velikokrat pride, predvsem v t.i. 

predvolilnem času. 

Ostali člani komisije so bili prav tako mnenja, da gospod Vačovnik pismo, ki ga je predložil 

komisiji, naslovi na društvo, se z njimi pogovori. Komisija in GZS bo v razpravo  i n sodelovanje 

vstopila, ko se bo na nas obrnilo tudi društvo. Člani komisije so po krajši razpravi sprejeli 

naslednji  

 

Sklep št.4/12: 

-Gospodu Otu Vačovniku se pošlje dopis z utemeljitvijo in mnenjem članov komisije o  

 
Ad.5  

 
Razstava CTIF 2022 

 
Kustodinja Petra Planinc je predsednika GZS in člane komisije seznanila o razstavi,  ki jo je 
pripravila ob bližajoči se gasilski olimpijadi v Celju. Razstava je skorajda pripravljena za 
otvoritev. 
Predsednik GZS, Janko Cerkvenik je predlagal, da razstavo odpremo 1. junija 2022 , kamor bi 
povabili tudi lokalne novinarje in pripravili še novinarsko konferenco o bližajoči se Gasilski 
olimpijadi 2022. Razstava bo postavljena v muzeju, nato preseljena kot gostujoča razstava v 
Celje. Po končani olimpijadi, bo razstava do novembra 2022 na ogled ponovno v muzeju.  
Predsednik je povedal še, da bo poleg te razstave v Celju na ogled še filateristična razstava, 
razstava gasilske opreme in drugih razstavljalcev ter razstava, ki jo bodo pripravili člani 
društva za ohranjanje gasilske dediščine. 
 
Sklep št.5/11: 
-Člani so se seznanili s terminom občasne razstave ter z ostalimi razstavami, ki bodo 
postavljene v času olimpijade v Celju. 
 

 

Ad.6 

Razno 

 Predsednik GZS, Janko Cerkvenik je seznanil z nekaj aktivnostmi GZS. Povedal je še, da je bila 

podpisana pogodba o konserviranju prapora PGD Dobliče. Naloga naj bi po pogodbi bila 

končana do marca 2023. 

Kustodinja Petra Planinc je javno pohvalila vse ki so pristopili na pomoč k zbiranju eksponatov 

za občasno razstavo. Odziv s terena je bil več kot zadovoljiv.  

Predsednik komisije je člane seznanil z vsebino zbornika o gasilskih tekmovanjih, ob tem je 

predsednik GZS povedal, da je Janez Puželj izdal knjigo o Ignaciju Merharju, izvod katere bo 



4 / 4 

GZS nabavila za muzej. Prav tako je povedal, da je izšel tudi Priročnik o stikih z javnostmi, v 

pripravi in dogovorih pa je tudi priročnik o vzgoji osebnosti. 

Predsednik komisije je še povedal, da bo 21. maja potekalo srečanje pevskih zborov v Ormožu. 

Ob tem je Katarina Jager Vasle omenila, da so Katarinski fantje iz Čeč žal prenehali s svojim 

delovanjem kot zbor. 

Sabina Sorčan je povedala, da je bil Žalec izbran za gostitelja kongresa GZS, ki bo potekal 6. in 

7. oktobra 2023. 

 
Sklep št.6/12: 
-Člani so bili seznanjeni z novostmi, ki so jih podali posamezni člani komisije.  
 

 

Seja je bila zaključena ob 16.50 uri 

 

 

Zapisala: 

Petra Planinc, Predsednik komisije: 

višja kustodinja SGM                                                                                            Janez Liponik 

                                                       
 

 


