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ZAPISNIK
skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije
(9. seja Upravnega odbora in 9. seja Poveljstva),
ki je bila v torek, 28. maja 2019, ob 16. uri,
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
Prisotni:
-

Člani Upravnega odbora (15): Janko Cerkvenik, Janja Kramer Stajnko,
Elizabeta Čampa, Jože Smole, Jože Derlink, Alojz Jalovec, Franjo Bukovec,
Slavko Kramberger, Jože Dakskobler, Janez Liponik, Janez Bregant, Janko
Turnšek, Branko Verk, Renata Rupreht, Ivan Potočnik.

-

Člani Poveljstva (15): Franci Petek, Marko Bokal, Simon Černe, Zvonko
Glažar, Marko Gorše, Dejan Jurkovič, Boris Lambizer, Rok Leskovec, Borut
Lončarevič, Martin Lužar, Stanko Močnik, Darko Muhič, Klemen Repovš,
Samo Steblovnik, Boštjan Majerle.

-

Ostali:
Darko But, generalni direktor URSZR
Strokovna služba GZS: Adriana Cividini

Opravičeni:
- Člani Upravnega odbora (7): Uroš Gačnik, Milan Antolin, Franc Bradeško,
Miran Gregorič, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Ana Somrak.
-

Člani Poveljstva (7): Marko Adamič, Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič,
Primož Ternik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin.

-

Nadzorni odbor: Franci Rančigaj

-

Arbitraža: Matjaž Debelak

Predsednik Janko Cerkvenik je uvodoma pozdravil vse prisotne, opravičil odsotne člane in v
potrditev predlagal dnevni red seje.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Zakon o gasilstvu
3. 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 (9. seje) in Poveljstva (9. seje) Gasilske
zveze Slovenije.
2. Zakon o gasilstvu
Prisotne je pozdravil tudi poveljnik Franci Petek in izrazil presenečenje nad majhno udeležbo
na seji glede na pomembnost tematike. Na kratko je opisal dosedanji postopek glede zakona in
predlagal, da se za izhodišče za pripravo amandmajev na seji upošteva gradivo iz javne razprave
ter že vloženi amandmaji Gasilske zveze Slovenije iz leta 2016. Po seji se pripravi čistopis in
se do 15.6.2019 pošlje na URSZR, kot je bilo dogovorjeno na sestanku z njimi. Z usklajevanji
bomo nadaljevali v jesenskem delu.
Po temeljitem pregledu obeh dokumentov sta Upravni odbor in Poveljstvo sprejela naslednja
SKLEPA:
1. Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta predloge Gasilske zveze Slovenije za spremembe
Zakona o gasilstvu, ki je v javni obravnavi. Čistopis besedila je priloga k zapisniku.
2. Predloge za spremembe Zakona o gasilstvu v javni obravnavi se pošlje na URSZR do
15.6.2019.
3. Razno
Predsednik je besedo predal Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR, ki se je zahvalil za
konstruktivno delo na seji in konkretno oblikovane predloge sprememb zakona.
Nato je generalni direktor komentiral dopis Boruta Lončareviča po e-pošti z dne 19.5.2019 na
temo Kdaj bo dovolj sprenevedanja ali do kdaj bomo tiho, ki je bil poslan tudi na kabinet
predsednika vlade. Podal odgovore in mnenje na Lončarevičevo pisanje.
Lončarevič je za tem ponovno predstavil nekaj njegovih opažanj.
Predsednik je člane pozval, da je nujno potrebno medsebojno sodelovanje in komunikacija. Da
so osebni interesi dovoljeni v društvih, na gasilskih zvezah in GZS pa ne sme biti
individualizma in sebičnosti. Problematiko je potrebno izpostaviti na organih in ne neposredno
navzven.
Tudi poveljnik je komentiral dopis in predlagal, da se moramo o takih zadevah vedno najprej
pogovoriti znotraj organizacije. Poudaril je, da je sodelovanje na nivoju države dobro in da upa,
da bo tako ostalo tudi v bodoče.
Člani Upravnega odbora in Poveljstva so se strinjali s tem, da dopis ni stališče Gasilske zveze
Slovenije. Tudi Lončarevič je v svojem sporočilu zapisal, da je to njegovo osebno mnenje.
Predsednik je člane v nadaljevanju obvestil, da naj bi bila naslednja seja UO v Dolenjski regiji.

Prisotne je tudi obvestil o nekaj aktualnih zadevah.
Danes sta bila s poveljnikom na razgovoru v Domžalah na temo priprave knjižnega projekta o
slovenskih gasilcih, za kar bi prosili regije za resnične zgodbe. Od publikacije bi GZS prejela
tudi dobrodelna sredstva.
Predsednik države bo častni pokrovitelj dogodkov ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem, za
kar bomo podpisali listine na sprejemu, ki bo organiziran v predsedniški palači, za kar bodo
poslana vabila tudi članom organom GZS.
Zaključna prireditev letošnjih praznovanj pa bo 15.11.2019 v Cankarjevem domu, kjer bo
predsednik države tudi slavnostni govornik.
Poveljnik je predstavil prošnjo podjetja Delo d.d., ki iščejo raznašalce časopisov in prosijo za
posredovanje razpisa gasilskim organizacijam.
SKLEP:
1. Upravni odbor in Poveljstvo GZS podpirata izdajo knjižnega projekta, člani so pripravljeni
pomagati pri iskanju primernih oseb.
2. Upravni odbor in Poveljstvo GZS se strinjata, da se prošnji podjetja Delo d.d. ugodi.

Seja je bila zaključena ob 22. uri

Zapisala:
Adriana Cividini

Poveljnik GZS:
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Predsednik GZS:
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