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Z A P I S N I K 
Skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (13. seja Upravnega 

odbora in 13. seja Poveljstva), ki je bila v soboto, 14. 12. 2019, ob 9.30 uri,  v Križah. 

 
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, Dejan Jurkovič, Boris Lambizer, Rok Leskovec, Borut Lončarevič, 
Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Darko Muhič, Klemen Repovš, Samo Steblovnik,  
Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin. 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA GZS: Snežka Bizjak, Miran Predikaka, Vinko 
Sentočnik, Janko Žuntar. 
 

OSTALI PRISOTNI: 

- Generalni direktor URSZR Darko But 
- Namestnik regijskega poveljnika Pomurske regije Andrej Trstenjak 
- Predsednik GZ Tržič Matjaž Potočnik 
- Poveljnik GZ Tržič Jani Žlindra 
- Predsednik PGD Križe Gregor Kokalj 
- Strokovna služba GZS: Adriana Cividini, Suzana Kralj in Nevenka Kerin 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Član Upravnega odbora Jože Dakskobler 
- Član Poveljstva Primož Ternik 
- Predsednik Arbitraže Matjaž Debelak 
 

ODSOTNI: 

- Člana Poveljstva:  Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič 
- Predsednik Nadzornega odbora Franci Rančigaj  

 

Predsednik Janko Cerkvenik je pozdravil vse prisotne in povabil k besedi župana Občine Tržič 

Boruta Sajovica in predsednika GZ Tržič Matjaža Potočnika. 

Po predstavitvi Občine Tržič in gasilstva v njej je predsednik Cerkvenik predlagal v sprejem 

dnevni red skupne seje. Predlagal je dopolnitev dnevnega reda s točko: Podpora kandidatu za 

predsednika CTIF Milanu Dubravcu. 
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Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 11. redne in 12. korespondenčne seje Upravnega 

odbora GZS – potrjuje Upravni odbor GZS, ter 12. seje Poveljstva GZS (potrjuje 
Poveljstvo)  

3. Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2020 
4. Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2019 
5. Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke  

- Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2019 – tabela 1 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju Gasilske zveze Slovenije- 

tabela 2 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 3 

6. Odpoved pogodbe o najemu groba Frana Barleta na Ljubljanskih Žalah 
7. Potrditev organizatorjev pokalnih tekmovanj 2020 
8. Preimenovanja v čine 
9. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili dnevni red seje s predlagano 

dopolnitvijo. 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnikov 11. redne in 12. korespondenčne seje Upravnega odbora 

GZS – potrjuje Upravni odbor GZS, ter 12. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo)  

 

Na zapisnike ni bilo pripomb. 

Upravni odbor je sprejel  

Sklep št. 2: 

Potrdita se zapisnika 11. redne in 12. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS.  

 

Poveljstvo je sprejelo  

Sklep št. 3: 
Potrdi se zapisnik 12. seje Poveljstva GZS. 
 

Ad 3. 

Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2020 
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Obrazložitev programa dela sta podala predsednik in poveljnik GZS, finančno obrazložitev pa 

računovodkinja Suzana Kralj. 

Poveljnik je člane Upravnega odbora in Poveljstva seznanil, da je dolg Občine Radlje za 

izgradnjo poligona poravnan. Poligon na Jesenicah je dokončan, v letu 2020 je predvidena 

izgradnja poligona v Grosupljem in Žužemberku oz. Zagorju v kolikor v Žužemberku ne uspejo 

urediti gradbene dokumentacije. 

Razprava: 

Ana Somrak je postavila vprašanje, kako je z novo stavbo Gasilske zveze Slovenije. 

Poveljnik Franci Petek je odgovoril, da je Ministrstvo za pravosodje vložilo na Mestno občino 

Ljubljana predlog za spremembo namembnosti zemljišča ob Letališki cesti. Po spremembi 

namembnosti bo Ministrstvo za pravosodje zemljišče preneslo v last Upravi oz. Ministrstvu za 

obrambo. 

Darko Muhič je opomnil, da bi bilo več sredstev treba nameniti za zaščitne obleke inštruktorjev 

in obnovo garderob za inštruktorje. 

Poveljnik Franci Petek je povedal, da za inštruktorje – tudi naše – poskrbi Gasilska šola, čeprav 

je tudi Gasilska zveza Slovenije nabavila nekaj zaščitnih oblek, tako, da situacija ni tako slaba. 

Tudi v planu požarnega sklada, iz katerega se v večji meri financira oprema za potrebe Gasilske 

šole in naših inštruktorjev, so predvidena dodatna sredstva za nabavo osebne zaščitne 

opreme. Borut Lončarevič je dodal, da bi morali imeti inštruktorji, ki so izpostavljeni 

zahtevnejšim nalogam prednost. Ostala oprema je dotrajana, ker je izpostavljena 

vsakodnevnim naporom.  

Darko But je povedal, da je treba določiti prioritete. Povečanje finančnih sredstev imajo limit. 

Za letošnje leto so bila sredstva za redno delovanje Gasilske zveze Slovenije povečana za 5%, 

zagotovljena so tudi sredstva za povračilo intervencijskih stroškov Cerje, financirane so bile 

ostale nujne aktivnosti po dogovorjenih prioritetah. Za obnovo gasilske šole je potrebno 2 

milijona evrov. 

Jože Smole je opomnil, da še ni določen kraj medgeneracijskega srečanja v naslednjem letu. 

Dogovorjeno je bilo, da bo v Beli Krajini. 

Rudi Kofalt je odgovoril, da bo srečanje v Gasilski zvezi Semič. 

Predsednik in poveljnik sta predlagala, da se prouči, kako v bodoče z medgeneracijskim 

srečanjem. Dosedanja srečanja so izpadla vsiljeno, saj je udeležencev premalo, finančnih 

sredstev je potrebnih vsako leto več, v programu dela jih za to ni dovolj, tako, da je treba 

zagotoviti dodatna sredstva. 

Tomaž Vilfan je prisotne obvestil, da bodo dnevi Borisa Stevanoviča na Rogli potekali 4. in 5. 

aprila 2020. 
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Sklep št. 4: 

Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta osnutek programa dela s finančnim 

ovrednotenjem za leto 2020 in ga kot predlog posredujeta v sprejem Plenumu GZS. 

Sklep št. 5: 
Upravni odbor in Poveljstvo sprejemata informacijo o regijskem poligonu Radlje in Jesenice 
in izgradnjo poligonov v letu 2020 v Grosuplju in Žužemberku oz. Zagorju. 
 

Ad 4. 

Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2019 

 

Uvodoma je predsednik prisotne seznanil, da je s Pošto Slovenije treba opraviti razgovor glede 

prodaje gasilske doplačilne znamke, ki je sedaj elektronska. Glede na to, bi morala biti prodaja 

višja kot v preteklosti in ne nižja. 

Prodaja gasilske doplačilne znamke je letos potekala od 1. do 6. oktobra 2019. Prodanih je bilo 

2.397.374 kosov. Po odbitju stroškov provizije Pošte, DDVja in stroškov letakov je za uporabo 

preostalo 284.816,39 €. 156.649,01 € je namenjeno za vzpodbujanje delovanja gasilske 

mladine, 128.167,38 € pa za opremo za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva. 

Sklep št. 6: 
Sprejme se poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke za leto 2019. 
 

Ad 5.  
Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke 

 
- Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2019 – tabela 1 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju Gasilske zveze 

Slovenije- tabela 2 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 3 

  

Za delitev sredstev gasilske doplačilne znamke je bila imenovana delovna skupina Mladinskega 

sveta in pripravila predlog za sprejem na Upravnem odboru. Delovna skupina je zavrnila v 

celoti vse projekte, ki so na priloženih računih vsebovali alkohol. Prijavitelji projektov so zaradi 

tega naslovili na Upravni odbor ugovore. 

Predsednik je v obrazložitvi povedal, da gre pri nekaterih za projekte velikih vrednosti, zato je 

predlagal, da se izloči račune z alkoholom, ostalo se upošteva. 

Tudi poveljnik se strinja, da je odločitev neživljenjska, saj to nimam nobene veze z delom  

mladine. Opozoril pa je, da je takšna pravila – razpis sprejel Upravni odbor, v bodoče bomo 

morali biti bolj pozorni, kaj sprejemamo. 

V razpravi, v kateri so sodelovali Renata Rupreht, Janez Liponik, Slavko Jalovec, Franc 

Bradeško, Darko Muhič, Janez Bregant, Borut Lončarevič, Miran Gregorič, Rok Leskovec, Uroš 
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Gačnik, Janko Žuntar so bila izražena različna mnenja. Nekateri so podprli predsednikov 

predlog, da se izločijo samo računi z alkoholom, ostali stroški ostanejo in se projekt sofinancira, 

drugi so bili mnenja, da smo tudi pred leti zaradi zamude pri pošiljanju dokumentacije zavrnili 

dve regiji v celoti. 

Po razpravi je predsednik dal predlog, da se izloči račune z alkoholom, ostalo se upošteva, na 

glasovanje. 

Sklep št. 7: (8 članov Upravnega odbora je glasovalo ZA, 10 članov je glasovalo PROTI, Jože 
Kašnik ni glasoval) 
Upravni odbor ne potrjuje predloga predsednika, da se izloči račune z alkoholom, ostalo se 
upošteva. 
 
Po razpravi in  glasovanju je predsednik podal na glasovanje predlog delitve sredstev gasilske 
doplačilne znamke za delovanje gasilske mladine v obliki, ki jo je pripravila delovna skupina 
Mladinskega sveta. 
 
Sklep št. 8: (13 članov Upravnega odbora je glasovalo ZA, 5 članov je glasovalo PROTI) 
Upravni odbor potrjuje delitev sredstev gasilske doplačilne znamke za delovanje gasilske 
mladine v obliki, ki jo je pripravila delovna skupina Mladinskega sveta. 
 

Ad 6.  
Odpoved pogodbe o najemu groba Frana Barleta na Ljubljanskih Žalah 

 
Predsednik Janko Cerkvenik je obvestil prisotne, da poteka postopek za odpoved in  prenos 
najemniške pogodbe za grob Frana Barleta na Mestno občino Ljubljana. 
 
Sklep št. 9: 
Člani Upravnega odbora so se seznanili z informacijo o odpovedi najemne pogodbe za grob 
Frana Barleta. 
 

Ad 7. 
Potrditev organizatorjev pokalnih tekmovanj 2020 

 
Poveljnik je podal kratko obrazložitev predloga, ki ga je pripravila Komisija za tekmovanja, žal 
je prišlo do odpovedi enega organizatorja pri Pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda, 
zato je na glasovanje podal popravljen predlog. 
 
Sklep št. 10: 
Potrdijo se organizatorji pokalnih tekmovanj v letu 2020. 

 
 

Ad 8. 
                                                    Preimenovanje v čine 

Na predlog ni bilo razprave, je pa poveljnik dal predlog, da se še v letošnjem letu preveri za vse 
člane organov Gasilske zveze Slovenije, če izpolnjujejo pogoje za napredovanje. 
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Sklep št. 11: 
Poveljstvo GZS potrjuje napredovanja v gasilske čine v obdobju od 15. 10. do 3. 12. 2019.  
Do konca leta pregledamo pogoje za preimenovanja članov organov Gasilske zveze 
Slovenije. 
 

Ad 9. 
                       Podpora kandidature Milanu Dubravcu za predsednika CTIF 

 
Po kratki predstavitvi namena kandidature Milana Dubravca sta Upravni odbor in Poveljstvo 
soglasno podprlo kandidaturo. 
 
Sklep št. 12: 
Upravni odbor in Poveljstvo GZS podpirata kandidaturo Milana Dubravca za predsednika 
CTIF. 
 

Ad 10. 

Razno 

 

Darko But je v govoru povzel naloge, ki so jih na Upravi izvajali v letošnjem letu in načrte za 

prihodnje leto. Vsem se je zahvalil za zgledno sodelovanje. 

 

Predsednik Janko Cerkvenik se je na koncu zahvalil vsem za sodelovanje in podporo. Vso 

opravljeno delo je skupno delo za dosego istega cilja. Za odločitvami sprejetimi na organih, 

četudi niso vedno enotne,  je potrebno stati in jih zagovarjati v svojih sredinah. Želja je, da se 

tudi v bodoče trudimo po najboljših močeh. Veseli se dobrega sodelovanja v naslednjem letu 

in se opravičuje za morebitne spodrsljaje. 

Zahvalil se je tudi gostiteljem, PGD Križe in GZ Tržič. 

Vsem  je izrekel voščilo za božične in novoletne praznike z najlepšimi željami. 

 

Besedam in čestitki se je pridružil tudi poveljnik Franci Petek. 

 

 

 

 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


