GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana Tržaška 221
 01 241-97-50, 241-97-57
Fax: 01 241-97-64
 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net
Datum: 17. 12. 2018

ZAPISNIK
skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (5. seja Upravnega
odbora in 6. seja Poveljstva),
ki je bila v soboto, 8. decembra 2018, ob 10.00 uri,
v prostorih Belokranjskega muzeja v Metliki

Prisotni:
-

Člani Upravnega odbora: Janko Cerkvenik, Elizabeta Čampa, Jože Smole,
Ana Somrak, Franc Bradeško, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič,
Alojz Jalovec, Franjo Bukovec, Slavko Kramberger, Rudi Kofalt, Jože
Dakskobler, Janez Liponik, Janez Bregant, Janko Turnšek, Branko Verk, Janja
Kramer Stajnko, Renata Rupreht, Ivan Potočnik, Milan Antolin.

-

Člani Poveljstva : Franci Petek, Marko Adamič, Marko Bokal, Marko Gorše,
Samo Steblovnik, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Klemen Repovš, Dušan
Vižintin, Dejan Jurkovič, Bojan Hrepevnik, Stanko Močnik, Primož Ternik,
Boris Lambizer, Rok Leskovec.

-

Nadzorni odbor: Franci Rančigaj
Arbitraža: Matjaž Debelak
Ostali:
Darko But, generalni direktor URSZR
Milan Dubravac, CTIF
Strokovna služba GZS: Suzana Kralj, Marko Pograjc, Nevenka Kerin

Opravičeni:
- Člani Upravnega odbora: Jože Kašnik.
-

Člani Poveljstva, Gašper Janežič, Dušan Utroša, Zvonko Glažar, Simon
Černe, Tomaž Vilfan, Borut Lončarevič, Darko Muhič.

Pred začetkom seje so si prisotni lahko ogledali predstavitveni film Bele Krajine, sejo pa je
začel predsednik Janko Cerkvenik, ki je na začetku pozdravil vse navzoče, še posebej župana
Občine Metlika Darka Zevnika in predsednika Gasilske zveze Metlika Martina Štubljarja, ki
sta v imenu domačinov vsem zaželela dobro delo in dobro počutje v Metliki.
Predsednik Janko Cerkvenik je v potrditev predlagal dnevni red seje.

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov 3. seje Upravnega odbora GZS – potrjuje Upravni
odbor GZS, 5. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) ter skupne seje z dne
20.10.2018
3. Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2019
4. Imenovanje inventurnih komisij
5. Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2018
6. Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke
- Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2018 – tabela 1
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju Gasilske zveze
Slovenije- tabela 2
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 3
7. Imenovanje člana mariborske regije v članstvo Mladinskega sveta GZS
8. Predlog povišanja naročnine za revijo Gasilec
9. Včlanitev PIGD Fenolit v članstvo Gasilske zveze Slovenije
10. Potrditev organizatorjev pokalnih tekmovanj v letu 2019
11. Sprememba letnice ustanovitve PIGD Luka Koper
12. Predlog imenovanja članov Uredništva Gasilec in odgovorne urednice revije Gasilec
13. Predlog imenovanja članov organizacijskega odbora za pripravo 150-letnice gasilstva
na Slovenskem
14. Vprašanja in pobude
15. Razno

1. Potrditev dnevnega reda
Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, zato so člani Upravnega odbora in Poveljstva
sprejeli
Sklep: Potrdi se dnevni red skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze
Slovenije.
2. Pregled in potrditev zapisnikov 3. seje Upravnega odbora GZS – potrjuje Upravni
odbor GZS, 5. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) ter skupne seje z dne 20.10.2018
Člani Poveljstva so zapisnik 5. seje Poveljstva že potrdili, člani Upravnega odbora in Poveljstva
na zapisnik skupne seje niso imeli pripomb.
V zvezi z zapisnikom 3. seje Upravnega odbora je podal pripombo poveljnik Franci Petek. Na
seji Upravnega odbora je bil odsoten, ker je v istem času potekala seja Poveljstva. Imel je
pripombo na način imenovanja novih članov v komisije. Imenovanje pot točko, pregled
zapisnika, brez obrazložitve, se mu ne zdi pravilno. Opozoril je tudi glede namena imenovanja
strokovne sodelavke Dragice Lenarčič v komisijo za informatiko. Argument, da se imenuje
zaradi nesklepčnosti sej komisije ni sprejemljiv, saj je v primeru neaktivnosti članov potrebno
predlagati zamenjavo. V preteklosti smo imeli zelo številčne komisije v katerih so bili tudi
strokovni delavci, ki so pokrivali posamezno področje enakopravni člani. S spremembo Statuta
GZS, se je število članov zmanjšalo, strokovni sodelavci pa so po službeni dolžnosti prisotni na

sejah komisij, zato predlaga, da tako ostane tudi v bodoče in se Dragice Lenarčič ne potrdi kot
članice komisije za informatiko.

Sklepa:
1. Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta zapisnik skupne seje z dne 20.10.2018.
2. Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 3. seje z dne 19. 10. 2018.
3. Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2019
Osnutek programa dela za leto 2019 so člani prejeli z vabilom, zato dodatne obrazložitve niso
bilo potrebne. Novosti v finančnem planu pa je obrazložila računovodkinja Suzana Kralj.
Sklep: Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta program dela GZS s finančnim
ovrednotenjem za leto 2019 in ga kot predlog posredujeta v sprejem Plenumu GZS.
4. Imenovanje inventurnih komisij
Sklep:
Imenujejo se inventurne komisije:
1. naložbe in dolgoročna sredstva (osnovna sredstva)
Nahajališča: Ljubljana, Tržaška 22, Muzej, Metlika, Regijski poligoni: Ormož in Radlje ob
Dravi
Inventurna komisija: Simona Oblak Zorko, predsednica, Marko Marčelja, član Petra Planinc,
članica. V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne
komisije prvi član popisne komisije.
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani
imenujejo: Dragica Lenarčič in Matjaž Klarič.
2. zaloge blaga
Nahajališče: Ljubljana, Tržaška 221
Inventurna komisija: Suzana Veber, predsednica, Dragica Lenarčič, članica, Marko
Marčelja, član
V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne komisije
prvi član popisne komisije.
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani
imenujejo: Nevenka Kerin in Neža Strmole.
3.denarna sredstva, obveznosti in terjatve
Nahajališče: Ljubljana, Tržaška 2
Inventurna komisija: Nevenka Kerin, predsednica, Matjaž Klarič, član, Neža Strmole, članica
V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne komisije
prvi član popisne komisije.
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani
imenujejo: Suzana Veber in Marko Pograjc.

5. Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2018
V letu 2018 smo prvič pristopili k prodaji elektronske znamke. Prodaja je potekala od 5. do 10.
oktobra 2018, prodanih je bilo 2.527.967 doplačilnih znamk. Po odštetju provizije Pošte
Slovenije in stroškov letakov je izkupiček 306.940,59 evrov. Na osnovi Zakona o gasilstvu,
Uredbe o doplačilni znamki ter sklepom Upravnega odbora GZS se 55% - to je 168.817,32
evrov nameni za delovanje gasilske mladine, 45% - 138.123,27 evrov pa za materialno
opremljenost gasilstva.
Sklep:
Upravni odbor in Poveljstvo sprejemata informacijo o prodaji gasilske doplačilne znamke v
letu 2018.
6. Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke
a. Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2018 – tabela 1
b. Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju Gasilske zveze
Slovenije- tabela 2
c. Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 3
Gradiva in razdelilnike so člani prejeli z gradivom.
a. v prilogi- tabeli 1 je prikazano sofinanciranja letovanj in taborjenj, za katere je bilo
namenjenih skupaj 120.000 €, razdeljenih po regijah glede na število vpisanih mladih v
Vulkan.
b. v tabeli 2 je prikazano sofinanciranje projektov na nivoju GZS v višini 99.031 €
c. v tabeli 3 pa sofinanciranje regij v višini 62.991 €.
Na gradivo člani Upravnega odbora niso imeli pripomb, zato se sprejme
Sklep:
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje delitev sredstev gasilske doplačilne znamke
za letovanja in taborjenja, sofinanciranje mladinskih projektov na nivoju GZS in
sofinanciranje mladinskih projektov na nivoju regij.
7. Imenovanje člana mariborske regije v članstvo Mladinskega sveta GZS
Darjan Domadenik je bil na 2. seji Upravnega odbora GZS, 6.9.2018 pogojno imenovan v
članstvo MS GZS in je z opravljenim tečajem za mentorja mladine 27.10.2018 v celoti izpolnil
pogoje za članstvo v Mladinskem svetu Gasilske zveze Slovenije.
Sklep:
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje imenovanje Darjana Domadenika, člana
PGD Starše, GZ Starše, roj. leta 1989, s činom višji gasilec I. stopnje, za člana Mladinskega
sveta Gasilske zveze Slovenije iz Mariborske regije v mandatnem obdobju 2018 – 2023.

8. Predlog povišanja naročnine za revijo Gasilec

Sklep:
Zaradi deset odstotnega povečanja cen tiska in poštnih storitev, ki se nanašajo na revijo
Gasilec, Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije sprejme povišanje naročnine revije Gasilec iz
23.00 evrov na 25,00 evrov. Povišanje naročnine začne veljati s 1. 1. 2019.

9. Včlanitev PIGD Fenolit v članstvo Gasilske zveze Slovenije
Komisija za statusna vprašanja je na 1. seji v mandatu pregledala izpolnjevanje pogojev za
včlanitev PIGD Fenolit v članstvo Gasilske zveze Slovenije. Za sprejem je Upravnemu odboru
predlagala dva sklepa, vendar je bilo v razpravi ugotovljeno, da je drugi predlog sklepa »Člani
Komisija za statusna vprašanja dajejo pobudo, da se v zakonodaji opredeli, da je lahko gasilec
operativni član v teritorialnem gasilskem društvu in v industrijskem gasilskem društvu, kjer je
v podjetju stalno zaposlen, vse stroške v zvezi z usposabljanjem ter opremljanjem industrijske
gasilske enote pa nosi lastnik podjetja«
brezpredmeten, ker je zakonsko že realiziran in se izvaja.
Upravni odbor sprejema naslednji
Sklep:
Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Fenolit, Breg pri Borovnici 22 A, 1353 Borovnica
se sprejme v članstvo Gasilske zveze Slovenije.
10. Potrditev organizatorjev pokalnih tekmovanj v letu 2019
Sklep:
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije potrjuje organizatorje in termine pokalnih tekmovanj v
letu 2019:
- pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda – zimska liga:
PGD Starše 19.1.2019
PGD Kebelj 9.2.2019
PGD Zalog pri Cerkljah 23.2.2019
PGD Zagradec pri Grosupljem 9.3.2019
- pokalna tekmovanja članov in članic – letna liga:
PGD Kamence
18.5.2019
PGD Hajdoše
1.6.2019
PGD Podgorci
15.6.2019
PGD Štrekljevec
22.6.2019
PGD Škofja vas
21.9.2019

- pokalna tekmovanja starejših gasilcev in gasilk – letna liga:
PGD Oplotnica
18.5.2019
PGD Prepolje
1.6.2019
PGD Vojnik
22.6.2019
PGD Polje
13.7.2019
PGD Latkova vas
10.8.2019
PGD Lovrenc na Dravskem polju 17.8.2019
PGD Prevalje
14.9.2019
- pokalna tekmovanja gasilskih dvojic – fire combat:
GZ Ormož – regijski poligon
18.5.2019
PGD Videž
1.6.2019
PGD Spodnja Polskava
4.8.2019
PGD Žužemberk
24.8.2019

11. Sprememba letnice ustanovitve PIGD Luka Koper
Sklep:
Upravni odbor GZS, na predlog Komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva
ter kulturne dejavnosti pri Gasilski zvezi Slovenije, potrjuje leto ustanovitve 1966 za PIGD
Luko Koper.
12. Predlog imenovanja članov Uredništva Gasilec in odgovorne urednice revije
Gasilec
Sklepa:
1. Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje predlog Časopisno-založniškega sveta,
da v Uredništvo revije Gasilec imenuje Matjaža Klariča, Tomaža Kučiča, Tatjano
Mohorko, Darka Muhiča, Boštjana Trilerja in Suzano Veber.
2. Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje predlog Časopisno-založniškega sveta,
da se za odgovorno urednico revije Gasilec imenuje Suzana Veber.
13. Predlog imenovanja članov organizacijskega odbora za pripravo 150-letnice
gasilstva na Slovenskem
Sklep:
Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje organizacijski odbor za pripravo jubilejnih
dogodkov v letu 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Janko Cerkvenik
Franci Petek
Darko But
Nevenka Kerin
Rudi Kofalt

predsednik GZS
poveljnik GZS
URSZR
poslovna sekretarka GZS
član Upravnega odbora GZS

6. Boštjan Majerle
7. Darko Zevnik
8. Minka Pezdirc
9. Martin Štubljar
10. Peter Šneljer
11. Anton Škof
12. Jože Pezdirc
13. Amir Mehadžić
14. Kristjan Guštin

član Poveljstva GZS in regijski poveljnik
župan Občine Metlika
strokovna sodelavka ZiR Občine Metlika
predsednik GZ Metlika
poveljnik GZ Metlika
namestnik predsednika GZ Metlika
član komisije za zgodovino GZS
predsednik PGD Metlika
poveljnik PGD Metlika

14. Vprašanja in pobude
Darku Butu so navzoči čestitali za odlikovanje predsednika države, ki ga je prejel za aktivnosti
med migrantsko krizo. G. But se je zahvalil, prav tako se je zahvalil vsem za dobro sodelovanje
in predstavil aktivnosti, ki so potekale na področju zaščite in reševanja v letošnjem letu in načrti
za prihodnje.
Predsednik Janko Cerkvenik je navzoče seznanil z nekaterimi aktivnostmi:
- Obisk pri ministru za zdravje Samu Fakinu. Minister je imel sestanek z direktorji javnih
zdravstvenih zavodov, kjer so spregovorili tudi o problematiki zdravstvenih pregledov.
Predvidoma do 15. 12. 2018 bodo splošni zdravniki prejeli sklep Ministrstva o
obveznem izvajanju zdravniških pregledov za operativne gasilce.
- S poveljnikom sta do sedaj obiskala pet regij, ostale bosta obiskala predvidoma do
poletnih počitnic v naslednjem letu.
- Srečanje predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez bo dvodnevno, potekalo bo 1. in
2. februarja 2019, predvidoma v Izoli.
- Plenum bo v naslednjem letu v Tolminu
- Naslednja seja Upravnega odbora GZS bo v sredini januarja 2019
- Osnutek sistemizacije delovnih mest v strokovni službi GZS bo predstavljen na
naslednji seji
Strokovna sodelavka Adriana Cividini se vrača iz porodniškega dopusta 14. januarja 2019. Do
avgusta bo delala 6 ur. Predsednik predlaga, da se do vrnitve Adriane Cividini podaljša delovno
razmerje Neži Strmole.
S sistemizacijo bo predvidenih nekaj dodatnih delovnih mest. Za ta delovna mesta so
predvidena dodatna finančna sredstva s strani Uprave.
Gasilska zveza Slovenije je tudi pristopila k projektom za pridobivanje evropskih sredstev. Ker
nam to prinaša veliko dodatnega dela, predsednik predlaga, da Nežo Strmole zaposlimo za
nedoločen čas. Poleg evropskih projektih bo nadaljevala z delom za CTIF, ki ima sedež na
Gasilski zvezi Slovenije, pokrivala bo tudi 2 manjkajoči uri sodelavke Adriane.
Prisotni na predloga niso imeli pripomb, zato se sprejmeta
Sklepa:
1. Neži Strmole se delovno razmerje za določen čas podaljša do 13.1.2019.
2. Nežo Strmole se s 14.1.2019 zaposli v strokovni službi Gasilske zveze Slovenije za
nedoločen čas.

V letu 2019 je predvidena obnova stavbe Gasilske zveze Slovenije na Tržaški 221, v Ljubljani.
Za prenovo imamo rezervirano kupnino od doma na Travni gori, vendar je teh sredstev premalo
za temeljito obnovo. Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravljena financirati obnovo,
vendar bo stavba potem deloma v lasti URSZRja.
Predsednik je predlagal, da se v zvezi s tem sprejme sklep, zakar so se navzoči strinjali.
Sklep:
Upravni odbor se je seznanil z aktivnostmi za prenovo stavbe na Tržaški cesti 221, v Ljubljani
in podpira možnost lastništva URSZR z namenom vlaganja v prenovo.
Franjo Bukovec je predlagal, da bi v počastitev 70-letnice ustanovitve Gasilske zveze Slovenije
ena izmed sej Upravnega odpora potekala v rojstnem kraju prvega predsednika Matevža
Haceta, v Loški dolini.
Marko Gorše je vprašal, kako je s prenovo uniforme, saj bi morali na tej seji sprejemati
spremembe.
Poveljnik je odgovoril, da je prototip izdelan, potreben je še zadnji pregled, tako, da se bodo
spremembe sprejemale na naslednji seji Poveljstva.
Marko Gorše je tudi podal pobudo, da se sklepi sej Upravnega odbora in Poveljstva številčijo.
Janeza Breganta je zanimalo, kdaj bo izšel priročnik za razvrščanje in protokolu.
Poveljnik je odgovoril, da bo Priročnik o razvrščanju izšel še v letošnjem letu, o protokolu pa
v začetku naslednjega leta.

15. Razno
Jože Smole je opozoril na ponudnike tabel za klic v sili – rumeni sektor 112. Ponudniki se
sklicujejo, da so table v soglasju z URSZR.
Darko But je odgovoril, da gre za zasebni projekt ki se sklicuje na evropska priporočila. Uprava
sicer projekt podpira, vendar ne gre za sistemsko odločitev, zato nikomur ne nalaga uporabo leteh.
Slavko Kramberger je predlagal skupno sejo Upravnega odbora in Poveljstva v naslednjem letu
v PGD Bohova, kjer je bil letos dograjen nov gasilski dom z veliko dvorano.
Milan Dubravac bo pripravil predstavitev firme, ki bo prinesla rešitev toksičnih snovi v
zaščitnih oblekah.
Klemen Repovš je predlagal možnost strojelomnega zavarovanja za gasilska vozila, stara več
kot 10 let.
Poveljnik je obrazložil, da bodo vsa zavarovanja v sklopu dogovorov o skupnem zavarovanju.

Marko Bokal je povedal, da repetitor na Kumu še vedno ne dela.
Darko But je odgovoril, da napake ni bilo zaznati in bo treba razmišljati o premičnem
repetitorju.
Janko Turnšek je predlagal, da bi za znak olimpijade pripravili razpis za gasilske zveze celjske
regije.
Poveljnik je odgovoril, da je znak sestavni del celostne podobe, ki jo mora izdelati stroka. Za
pripravo celostne podobe smo oddali povpraševanje v podjetja širše celjske regije, ki se
ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo. Ko bomo pridobili vzorce, jih bomo predstavili tudi
Upravnemu odboru in Poveljstvu.
Branko Verk je prisotne seznanil, da bo smučanje gasilcev potekalo 19. januarja 2019 na
Golteh.
Rudi Kofalt je prisotne pozdravil v imenu Belokranjske regije.
Predsednik in poveljnik sta se vsem zahvalila za plodno sodelovanje in zaželela lepe praznike.
Seja se je zaključila ob 13.uri

Zapisala:
Nevenka Kerin

Poveljnik GZS:
Franci Petek

Predsednik GZS:
Janko Cerkvenik

