
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Komisija za statusna vprašanja 

 

ZAPISNIK 
 

prve seje Komisije za statusna vprašanja pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 

22. oktobra 2018, s pričetkom ob 14. uri na sedežu Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju 

GZS), Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

Prisotni člani Komisije za statusna vprašanja: predsednik Slavko Jalovec ter člani Fikret 

Fejzič, mag. Drago Pavlič, Robert Plavčak, Anton Podobnik, Andrej Sluga in Jože Vrščaj.  

 

Drugi prisotni: Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, in strokovna 

sodelavka Suzana Veber. 

 

Slavko Jalovec, predsednik Komisije za statusna vprašanja pri GZS, je pričel sejo s 

pozdravom vseh prisotnih in predlagal, da seja poteka po dnevnem redu, poslanim z vabilom 

na sejo.  

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev članov in opredelitev nalog Komisije za statusna vprašanja  

2. Predstavitev ponudbe »Cashback programa« – predstavnik MyWorld d.o.o.  

3. Včlanitev PIGD Fenolit v Gasilsko zvezo Slovenije 

4. Plan dela za leto 2019 

5. Razno 

 

 

 

1. Predstavitev članov in opredelitev nalog Komisije za statusna vprašanja 

 

Predsednik in člani komisije so se predstavili, od kod prihajajo in kaj so njihova gasilska ter 

delovna področja. Glede na to, da sta na prestavitev 2. točke dnevnega reda že čakala g. 

Leskovšek in g. Puhek – predstavnika MyWorld, družbe za posredništvo, trgovino in storitve 

d.o.o. – so se člani komisije strinjali, da bodo opredelitve nalog komisije obravnavali pri 4. 

točki dnevnega reda, ko bodo govorili o planu dela za leto 2019.    

 

      

2. Predstavitev ponudbe »Cashback programa«  

 

G. Leskovšek in Puhek, predstavnika myWorld, družbe za posredništvo, trgovino in storitve 

d.o.o., sta predstavila ponudbo za sodelovanje v projektu »Cashback world« z mednarodno 

družbo MyWorld – v Sloveniji jo zastopa hčerinsko podjetje MyWorld d.o.o. iz Maribora. 

Predvideno sodelovanje je večplastno, ključne prednosti za GZS pa bi bile: 

 trajnostno dodatno financiranje GZS; 

 nižanje stroškov izdaje in vodenja članskih izkaznic; 

 zagotavljanje dodatnih ugodnosti za člane v obliki popustov od 1 do 10 %, brez 

kakršnihkoli obveznosti pri vsakodnevnih nakupih pri partnerskih podjetjih v Sloveniji 

in tujini (trenutno v 47 državah po svetu) – med partnerskimi podjetji so trgovci kot 



npr. SPAR, OMV, Merkur, Müller, DM, Hervis, Humanic, Sportina ter veliko manjših 

ponudnikov lokalnega dometa;  

 vpeljava novega načina direktne dvosmerne komunikacije GZS z  društvi in/ali člani s 

pomočjo najnovejše tehnologije ter uporabe pametnih mobilnih telefonov, ki poleg 

komunikacije omogočajo tudi sporočanje in/ali sledenje geolokacije vsakega 

posameznika; 

 sistem v celoti sledi GDPR-direktivi o varovanju osebnih podatkov – družba MyWorld 

podatkov o članih/uporabnikih svojih rešitev ne posreduje partnerskim podjetjem in ne 

trguje z bazami podatkov.  

Celotna rešitev deluje na spletu z uporabo brezplačnih mobilnih aplikacij za pametne mobilne 

telefone. To zagotavlja hitro uvedbo sistema brez dodatnih investicij GZS v infrastrukturo. 

Predstavljeno sodelovanje je možno na nivoju GZS ali posameznih članic GZS. 

Med predstavitvijo projekta »Cashback world« se je seji pridružil tudi predsednik krovne 

organizacije Janko Cerkvenik. 

V razpravi so bili člani Komisije za statusna vprašanja mnenja, da je bila podana predstavitev 

le prva osnovna informacija in da o njej še ne bodo odločali, zato so sprejeli. 

 

Sklep št. 1: Prisotni člani Komisije za statusna vprašanja se seznanijo z informacijo možnosti 

sodelovanja Gasilske zveze Slovenije ali njenih članic v projektu »Cashback world«. 

 

 

3. Včlanitev PIGD Fenolit v Gasilsko zvezo Slovenije  

 

Na GZS je 23. julija 2018 prispela pošta PIGD Fenolit, s katero je društvo prosilo za sprejem 

v članstvo GZS. V vlogi je navedlo, da zaradi zagotovitve večje varnosti v podjetju Fenolit 

d.o.o. – podjetje proizvaja različne tipe smol in fenolne mase DUROPLAST« – je bilo 15. 1. 

2018 na ustanovnem Občnem zboru ustanovljeno PIGD Fenolit. Društvo je bilo 24. 1. 2018 

vpisano v register društev Upravne enote Vrhnika. Takrat je PIGD Fenolit priložilo naslednjo 

dokumentacijo (dokumentacija je priložena sklicu seje): soglasje za sprejem v članstvo PIGD 

Fenolit, obvestilo o dodelitvi prostorov, seznam članov, odločbo o registraciji ter davčno in 

matično številko društva, oceno požarne ogroženosti v podjetju Fenolit d. o. o. in Statut PIGD 

Fenolit, potrjen na Upravni enoti.  

O včlanitvi PIGD Fenolit v GZS je Komisija za statusna vprašanja razpravljala v prejšnjem 

mandatnem obdobju na zadnji seji (sklicani korespondenčno) 24. julija 2018. Nekaj članov 

komisije je izrazilo pomisleke glede vseh izpolnjenih pogojev glede včlanitve omenjenega 

društva v članstvo krovne organizacije. Mag. Drago Pavlič je bil mnenja, da društvo načeloma 

sicer izpolnjuje vse pogoje, čeprav so ga ustanovile le 3 osebe (kar je skladno z Zakonom o 

društvih).  Po Zakonu o gasilstvu obstajajo še pogoji, kot so kader, oprema … Teh 

dokumentov pa društvo ni priložilo. Tudi Anton Podobnik je pri sprejemu društva v članstvo 

v Gasilsko zvezo Slovenije imel zadržke. Mnenja je, da društvo izpolnjuje pogoje za 

ustanovitev društva, ampak ne prostovoljnega industrijskega gasilskega, za katerega mora 

izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o gasilstvu. Zaradi navedenega ni bil izglasovan 

sklep o včlanitvi PIGD Fenolit v GZS.  

Tokrat je omenjeno društvo priložilo manjkajočo dokumentacijo (dokumentacija je priložena 

sklicu seje).  

Člani Komisije za statusna vprašanja so v razpravi poudarili, da sicer pozdravljajo ustanovitev 

vsakega novega PIGD, vendar ne za vsako ceno. Je pa res, da se je situacija v gospodarstvu  

glede požarne varnosti po zadnjih odmevnejših požarih spremenila – za požarno varnost jim 

ni več vseeno. Prav tako so člani komisije izpostavili članstvo v PIGD in PGD – če so 



operativni gasilci člani PIGD, ne morejo biti več operativci v PGD – »zloraba« gospodarstva 

za svoje interese. Ni prav, da PGD izobrazi operativne gasilce, ki nato postanejo operativci v 

PIGD. 

Na podlagi navedenega so člani Komisije za statusna vprašanja sprejeli 2 sklepa.      

 

Sklep št. 2: Komisija za statusna vprašanja predlaga Upravnemu odboru Gasilske zveze 

Slovenije, da v svoje članstvo sprejme Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Fenolit, 

Breg pri Borovnici 22 A, 1353 Borovnica.  

 

Sklep št. 3: 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.  

      

 

4. Plan dela za leto 2019 

 

Janko Cerkvenik, predsednik GZS, je poudaril pomen Komisije za statusna vprašanja. Med 

zelo pomembnimi nalogami je urejanje statusa gasilca. Pomembno je, da smo se odločili za 

spremembo zakonodaje. K temu moramo intenzivno pristopiti takoj v začetku mandanta. 

Pomembna naloga so pogajanja z zavarovalnicami glede bonitet in popustov za naše 

operativno članstvo. Z Upravo RS za zaščito in reševanje so v teku pogajanja s področja 

nezgodnega zavarovanja – enotno zavarovanje naj bi vnesli v program struktur vseh vej 

zaščite in reševanja. Pri teh pogajanjih mora aktivno sodelovati eden od članov komisije, ki 

področje najbolj pozna.     

Mnenja Komisije za statusna vprašanja bodo pomembna pri pogajanjih s trgovskimi in 

drugimi organizacijami glede bonitet in popustov za naše članstvo. S sprejetimi odločitvami 

komisija pomaga delu Upravnega odbora GZS.   

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje sodi v področje, kjer smo že »odprli« fronto. Pridružili 

smo se gospodarstvu, ki od Vlade zahteva, da ga davčno razbremeni. Stopili smo v stik s 

predsednikoma Gospodarske in Obrtne zbornice Slovenije – samo na tak način bomo lahko 

kaj dosegli. 

V tem mandatu bodo pritiski večji, ker imamo pred sabo projekt gasilske olimpijade. Tu bo 

potrebna trezna in pametna presoja – pomembna bo tudi vloga članov Komisije za statusna 

vprašanja.   

Predsednik Janko Cerkvenik je izrazil prepričanje, da bodo člani Komisije za statusna 

vprašanja v tem mandatnem obdobju imeli veliko dela, ki ga bodo opravili, kot se od njih to  

pričakuje.  

Predsednik komisije Slavko Jalovec se je predsedniku zahvalil za informacije – s povedanim 

se je popolnoma strinjal. Izpostavil je, da je nujno, da se lotimo spremembe naših krovnih 

aktov, med prvimi Statuta GZS.  

Jože Vrščaj je povedal, da so bili belokranjski gasilci po naravni ujmi, ki je v začetku 

letošnjega junija prizadela Črnomelj z okolico, pri predsedniku države, kjer so mu dali več 

predlogov, povezanih s statusom gasilca. Predsednik Borut Pahor je povedal, da se predlogi 

nanašajo na vso slovensko gasilstvo. Jože Vrščaj se je zavezal, da bo predloge belokranjskih 

gasilcev poslal vsem članom komisije.   

Mag. Drago Pavlič, ki je bil član komisije že v prejšnjem mandatnem obdobju, je dodal, da je 

bilo predlogov, povezanih s statusom gasilca, podanih že v prejšnjem mandatu veliko, a je 

ostalo samo pri predlogih.   



Predsednik Janko Cerkvenik je dodal, da bo nabor predlogov skrbno dodelan, kaj je realno in 

kaj ne, usklajen pa mora biti tudi z Upravo RS za zaščito in reševanje. Potrebnih bo veliko 

pogajanj, veliko se pričakuje tudi od novega Zakona o naravnih in drugih nesrečah. 

 

Po razpravi so člani komisije sprejeli 

 

Sklep št. 4: V planu dela Komisije za statusna vprašanja za leto 2019 naj kot ogrodje za delo 

služi 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 

1. Urejanje statusa gasilca  

- usklajevanje konkretnih predlogov za urejanje 

statusa prostovoljnih gasilcev s pristojnimi 

organi na državni ravni; 

- oblikovanje predlogov za spremembe oz. 

dopolnitve zakonodaje in njihovo posredovanje v 

proceduro; 

- pogajanje z zavarovalnicami glede bonitet in 

popustov; 

- nadaljevanje dogovorov s trgovskimi, 

turističnimi in drugimi podjetji za popuste in 

bonitete; 

- reševanje vprašanj članstva društev in zvez v 

Gasilski zvezi Slovenije; 

- reševanje statusnih vprašanj zaposlenih 

gasilcev v gasilskih zvezah in PGD; 

- olajšave pri osnovnem in dodatnem 

zdravstvenem zavarovanju ter pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju; 

- davčne olajšave za delodajalce; 

- dohodninske olajšave operativnih gasilcev; 

- gasilski davek in hkrati olajšave za gasilce; 

- druge aktivnosti; 

- 4-5 sej komisije. 

stalna naloga 

 

- predsednik Komisije za 

statusna vprašanja  

- Suzana Veber 

  

 

 

5. Razno 

 

Predsednik GZS Janko Cerkvenik je še enkrat apeliral na vse člane komisije, da če so 

pripravljeni pomagati pri spremembah aktov, naj predloge naslovijo na predsednika Komisije 

za statusna vprašanja, ki jih bo – kot član Upravnega odbora GZS – posredoval naprej.  

 

Člani komisije so predlagali, da bi bile v prihodnje seje komisije ob 16. uri.  

Predsednik Komisije Slavko Jalovec se je vsem zahvalil za  stoodstotno udeležbo na seji in 

konstruktivno delo ter sejo zaključil ob 16. uri.    

 

 

Zapisala:                   Predsednik komisije:  

Suzana Veber, l. r.        Alojz Jalovec, l. r.  

         


