Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
Skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (10. seja Upravnega
odbora in 10. seja Poveljstva), Nadzornega odbora in Arbitraže Gasilske zveze Slovenije, ki je
bila v sredo, 28. 8. 2019, ob 15.30 uri, v prostorih Vinske kleti v Metliki.
PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Milan Antolin, Franc Bradeško, Janez Bregant,
Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec,
Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan
Potočnik, Renata Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko Verk.
PRISOTNI ČLANI POVELJSTVA GZS: Franci Petek, Marko Adamič, Marko Bokal, Simon Černe,
Zvonko Glažar, Marko Gorše, Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič, Dejan Jurkovič, Boris Lambizer,
Rok Leskovec, Borut Lončarevič, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Darko Muhič,
Klemen Repovš, Samo Steblovnik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA GZS: Franci Rančigaj, Snežka Bizjak, Miran
Predikaka, Vinko Sentočnik, Janko Žuntar.
PRISOTNI ČLANI ARBITRAŽE GZS: Matjaž Debelak, Mihael Boranič, Mihael Centrih, Marjan
Dobnikar, Branko Matkovič, Saša Mevec Pušnik, Ines Ružič Vardjan, Nadja Strašek, Tomaž
Urleb.
OSTALI PRISOTNI:
- Generalni direktor URSZR Darko But
- Predsednik GZ Metlika Martin Štubljar
- Poveljnik GZ Metlika Peter Šneljer
- Podpredsednica GZ Metlika Martina Legan Janžekovič
- Strokovna služba GZS Nevenka Kerin
OPRAVIČENO ODSOTNI:
- Član Upravnega odbora Jože Dakskobler.
- Članici Arbitraže Marjetka Sevčnikar, Lavra Slatenšek
ODSOTNI:
-

Član Poveljstva Primož Ternik
Član Arbitraže Peter Fingušt

Predsednik Janko Cerkvenik je pozdravil vse prisotne in predlagal dodatne točke dnevnega
reda, ter dopolnjen dnevni red predlagal v potrditev.
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Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov 8. seje Upravnega odbora GZS – (potrjuje Upravni
odbor), 8. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) ter skupne seje z dne 28. maja
2019
3. Aktivnosti glede sprememb zakonodaje
4. Parada ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem, 8. september 2019 v Metliki
5. Tekmovanja
6. Mesec varstva pred požari 2019
7. Potrditev letnice ustanovitve PGD Lukavci
8. Potrditev odlikovanj
9. Preimenovanje v čine
10. Uporaba brezpilotnih zrakoplovov za namen gasilskih intervencij
11. Temeljni programi usposabljanja mladih gasilcev
12. Vprašanja in pobude
13. Razno
Ad 1.
Potrditev dnevnega reda
Sklep št. 1:
Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili dnevni red seje s predlaganimi
dopolnitvami.
Ad 2.
Pregled in potrditev zapisnika zapisnikov 8. seje Upravnega odbora GZS – (potrjuje Upravni
odbor), 8. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) ter skupne seje z dne 28. maja 2019
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep št. 2:
Potrdijo se zapisniki 8. seje Upravnega odbora GZS 8. seje Poveljstva GZS ter skupne seje z
dne 28. maja 2019.
Ad 3.
Aktivnosti glede sprememb zakonodaje
O aktivnostih na področju sprememb zakonodaje je poročal poveljnik Franci Petek.
Za zakon o gasilstvu je potekalo usklajevanje na Upravi. Naše pripombe so bile upoštevane z
manjšimi popravki. Odprta so vprašanja vključitve regij v zakon in relacije do Gasilske šole. V
nadaljevanju bodo potekala še skupna usklajevanja s poklicnimi gasilci in občinami.
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Od članov organov se pričakuje, da v roku 14 dni podajo dodatne pripombe na gradivo, ki je
bilo obravnavano na skupni seji, 28.5.2019.
Na ministrstvo za infrastrukturo smo posredovali predlog za spremembo zakona o cestnem
prometu, vezano na prevoz otrok in uporabo tahografov.
Na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bomo ponovno vložili predlog za
spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za priznanje bonitete za
delovno dobo operativnim gasilcem.

Ad 4.
Parada ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem, 8. september 2019, v Metliki
Parado ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem, 8. septembra 2019 v Metliki je predstavil
predsednik GZ Metlika Martin Štubljar.
Regijskim poveljnikom bo posredovan načrt parade. Regijski poveljniki morajo sporočiti
predvideno število udeležencev v ešalonih regije, predvideno število vozil ali avtobusov, ki
bodo pripeljali udeležence parade in vodjo ešalona regije z njegovo funkcijo.
Slavko Jalovec je predlagal, da bi dali možnost udeležbe v paradi vseh praporov PGD v
Sloveniji.
Poveljnik Franci Petek mu je obrazložil, da zato ni dovolj prostora in da to ne moremo
zagotoviti.
Na vprašanje Stanka Močnika o prehrani na paradi je Martin Štubljar odgovoril, da bodo vsi
gostinci v Metliki in njeni okolici obveščeni in pripravljeni na sprejem večjega števila ljudi.
Seznam in kontakti so objavljeni na spletni strani GZ Metlika.

Ad 5.
Tekmovanja
O tekmovanjih je poročal podpoveljnik Zvonko Glažar. Za nami so mladinske olimpijske igre v
Švici, kjer smo dosegli odlične rezultate. Zaključujejo se pokalna tekmovanja, začenja se nov
ciklus rednih tekmovanj. V mesecu oktobru – od 17. 10. do 20. 10. 2019 bodo v Postojni
potekali Bogatajevih dnevi v sklopu katerih bo potekalo tudi mednarodno gasilsko
tekmovanje.
Priprave na olimpijado 2021 v Celju so v teku. Potekajo pogovori s sponzorji, Občino Celje,
Ministrstvoma za obrambo in šolstvo, Pivovarno Laško, ravnatelji osnovnih šol in z ostalimi, ki
bodo sodelovali pri pripravi obsežnega in zahtevnega projekta.
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V mesecu septembru pričakujemo obisk članov komisije za tekmovanja pri CTIF.
Ad 6.
Mesec varstva pred požari 2019
Pomočnik poveljnika in predsednik komisije za preventivo GZS Dejan Jurkovič je poročal o
aktivnostih v mesecu oktobru- mesecu varstva pred požarom. Letošnja tema meseca oktobra
je požarna varnost v večstanovanjskih objektih. Ob tej priložnosti bomo skupaj z Upravo
natisnili 300.000 letakov in 20.000 plakatov. Od 7. do 12. oktobra bo potekala elektronska
prodaja gasilske doplačilne znamke. V okviri Bogatajevih dnevov, ki bodo potekali od 17. do
20. oktobra 2019, v Postojni se bo Gasilska zveza Slovenije predstavila na razstavnem prostoru,
komisija za preventivo GZS pa bo izvedla preventivne delavnice na temo požarne varnosti v
gospodinjstvu. V četrtek, 17. 10. 2019 bo potekal posvet na temo požarne varnosti v
večstanovanjskih objektih, v petek, 18. 10. 2019 pa bo potekal posvet gasilskih enot širšega
pomena na temo tehničnega reševanja, popoldan pa vaja »Postojna 2019«.v soboto, 19. 10.
2019 bo potekalo tekmovanje tehničnega reševanja ob prometni nesreči, na stadionu pa bo
organizirano mednarodno gasilsko tekmovanje.
Slovensko združenje za požarno varnost bo 26. 9. 2019 organiziralo posvet za upravnike
večstanovanjskih zgradb, Uprava pa v mesecu oktobru posvet za pooblaščene osebe za
izvajanje varstva pred požarom.
Poročila o aktivnostih morajo gasilske zveze poslati na Gasilsko zvezo Slovenije, član UO Janez
Bregant je predlagal, da se za poročila pripravijo obrazci.
Ad 7.
Potrditev letnice ustanovitve PGD Lukavci
Predlog komisije za zgodovino požarnega varstva in kulturne dediščine je predstavil
predsednik komisije Janez Liponik. Poleg spremembe letnice PGD Lukavci je v potrditev
predlagal tudi spremembo letnice ustanovitve PIGD Krka.
Sklep št. 3:
Upravni odbor GZS potrjuje letnico 1892 kot letnico ustanovitve PGD Lukavci in letnico 1970
kot letnico ustanovitve PIGD Krka Novo mesto.

Ad 8.
Potrditev odlikovanj
Člani Upravnega odbora na gradivo niso imeli pripomb.
Sklep št. 4:
Upravni odbor GZS potrjuje prejemnike odlikovanj v obdobju od 18. 1. do 18. 7. 2019.
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Ad 9.
Preimenovanja v čine
Člani Poveljstva na gradivo niso imeli pripomb.
Sklep št. 5:
Poveljstvo GZS potrjuje napredovanja kandidatov v gasilske čine v obdobju od 13. 4. do 6. 8.
2019.
Ad 10.
Uporaba brezpilotnih zrakoplovov za namen gasilskih intervencij
Poveljnik Franci Petek je predstavil aktivne evropske projekte, v katerih kot projektni partner
sodeluje tudi Gasilska zveza Slovenije. V okviru projekta Crossit Safer je GZS, poleg ostalih
projektnih partnerjev, izvedla nakup brezpilotnega zrakoplova, ki bo namenjen predvsem za
vozilo PV 2. V sklopu projekta se načrtuje tudi organizacija in izvedba usposabljanj za uporabo
brezpilotnih zrakoplovov v gasilski organizaciji ter priprava učbenika za uporabo brezpilotnih
zrakoplovov v gasilski organizaciji. Poveljnik Franci Petek predstavi poglavje že obstoječega
učbenika, ki se nanaša na uporabo brezpilotnih zrakoplovov na gasilskih intervencijah.
Člana Poveljstva Borut Lončarevič in Dušan Utroša sta zastavila vprašanje, komu bo
usposabljanje namenjeno. Poveljnik je odgovoril, da bo potrebno pripraviti kriterije, po katerih
se bo izbralo gasilce za usposabljanje za uporabo brezpilotnih zrakoplovov, skladno s cilji
projekta.
Sklep št. 6:
Upravni odbor in Poveljstvo GZS sta potrdila gradivo o uporabi brezpilotnih zrakoplovov za
namen gasilskih intervencij.

Ad 11.
Temeljni programi usposabljanja mladih gasilcev
Program je predstavila Renata Rupreht, predsednica Mladinskega sveta GZS, mnenje pa je
podal tudi Rok Leskovec, predsednik Komisije za usposabljanje GZS.
Poveljnik Franci Petek je dodal, da je bilo na terenu večkrat izpostavljeno, da je program nujen,
zato je pripravljen program osnova, ki se bo sproti posodabljala in dopolnjevala.
Miran Gregorič je mnenja, da ima mladina že dovolj izobraževanj, in dodatni tečaji niso
potrebni. Glasoval je proti predlogu.
Sklep št. 7:
Upravni odbor GZS potrjuje temeljni program usposabljanja mladih gasilcev.
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Ad 12.
Vprašanja in pobude
Slavko Kramberger je podal pobudo, da bi Gasilska zveza Slovenije pridobila stališče v zvezi s
plačevanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prostovoljna gasilska društva. Po
Zakonu o gasilstvu so društva oproščena plačevanja nadomestila, Ministrstvo za okolje
odgovarja, da se društvom ne oprosti plačevanja. Predlaga, da naj Gasilska zveza Slovenije
preko Uprave RS za zaščito in reševanje pridobi uradno tolmačenje Ministrstva za okolje in
prostor.
Franjo Bukovec je izpostavil problem zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, ker v
njihovem zdravstvenem domu splošni zdravniki ne izvajajo pregledov, medicina dela pa za
preglede zaračunava visoko ceno.
Branko Verk je predlagal, da bi Gasilska zveza Slovenije sofinancirala gasilskim udeležbo na
paradi.
Poveljnik je ta predlog zavrnil, saj bi morale gasilske zveze že vnaprej planirati denar za
udeležbo, Gasilska zveza Slovenije tega denarja ne more zagotoviti. Lahko pa se v bodoče
odločimo, da parade ne bomo organizirali.
Dušan Utroša je postavil vprašanje udeležbe gasilskega prapora na državnih proslavah.
Povedal je tudi, da mu ni všeč, da se gasilci pojavljajo v uniformah v akcijah raznih trgovskih
verig.
V zvezi s praporom Gasilske zveze Slovenije na državnih proslavah, je poveljnik povedal, da je
bila ta želja predstavljena in predsedniku vlade in predsedniku države in nihče od njiju temu
ni nasprotoval. Nasprotujejo pa vojni veterani, kljub temu, da smo tudi gasilci ogromno
prispevali k osamosvojitvi. Po končanih letošnjih jubilejih bomo našo zahtevo ponovno ostro
naslovili na institucije, ki o tem odločajo.
V zvezi s pojavljanjem gasilcev v uniformah v različnih reklamah, poveljnik meni, da to ni
ustrezno, da pa tega ne moremo preprečiti.
Ad 13.
Razno
Borut Lončarevič je postavil vprašanje o novih zaposlitvah na Gasilski zvezi Slovenije.
Poveljnik je odgovoril, da je kolegij, v skladu s sklepom Upravnega odbora GZS, da izvaja
kadrovske postopke v strokovni službi, sprejel sklep, da se zaposlita dva administratorja. 3.
junija 2019 smo zaposlili Nino Dular, 1. julija 2019 pa Dušana Vižintina.
Poveljnik je poročal, da smo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije pristopili k Evropskemu
projektu, ki nam omogoča financiranje nove zaposlitve na področju informatike.
Franjo Bukovec se je zahvali Gasilski zvezi Slovenije za pomoč pri izvedbi letošnjega
medgeneracijskega srečanja v Loški dolini in vsem, ki so se srečanja udeležili.
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Poveljnik je v zvezi z iskanjem nove lokacije za stavbo Gasilske zveze Slovenije poročal, da se
aktivnosti nadaljujejo. V igri je zemljišče na Letališki v Ljubljani, last Ministrstva za pravosodje,
kjer je treba še spremeniti namembnost zemljišča.
Možnosti so tudi v Domžalah.
Predsednik je člane seznanil, da bo naslednja seja prvi teden v oktobru v Hodošu, v počastitev
spomina na častnega predsednika Ernesta Eörya, za tem pa v Križah pri Tržiču, kjer je bil rojen
in je pokopan predsednik Gasilske zveze Slovenije Metod Rotar.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Po zaključeni seji sta predsednik in poveljnik GZS vsem prisotnim članom Upravnega odbora,
Poveljstva, Nadzornega odbora in Arbitraže podelila priložnostna odlikovanja ob 150-letnici
gasilstva na Slovenskem.

Zapisala:
Nevenka Kerin
poslovna sekretarka

Predsednik:
Janko Cerkvenik
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