
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Komisija za statusna vprašanja 

 

 

ZAPISNIK 

 
 

druge seje Komisije za statusna vprašanja pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je bila v sredo, 20. 

februarja 2019, s pričetkom ob 14.30 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: Franci Petek, poveljnik 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. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

2. Projekt »Samooskrbni na sončni strani Alp« 

3. Včlanitev PIGD AquafilSLO v Gasilsko zvezo Slovenije 

4. Ponudba »Cashback program« – sprejem dodatnega sklepa  

5. Razno 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  

 

Predsednik komisije Slavko Jalovec je preletel zapisnik 1. seje. Ker nanj ni bilo pripomb, so 

člani sprejeli  

  

Sklep št. 5: Prisotni člani Komisije za statusna vprašanja potrjujejo zapisnik 1. seje komisije 

z dne 22. oktobra 2018 

   

 

2. Projekt »Samooskrbni na sončni strani Alp«  

 

G. Igor Kozlar, predstavnik podjetja Enertec, d. o. o. iz Maribora, je na kratko predstavil 

projekt »Samooskrbni na sončni srani Alp« (kratka predstavitev je priloga zapisnika). 

Omenjeno podjetje je specializirano za izrabo sončne energije in s svojo blagovno znamko 

MOJA ELEKTRARNA navdušuje ljudi za energetsko neodvisnost. Skupaj s partnerji želi 

pripraviti kampanjo »Samooskrbni na sončni strani Alp – sončne elektrarne za gasilce«. 

Ponudba je priloga zapisnika.  

 

V razpravo so se aktivno vključili vsi člani Komisije za statusna vprašanja in za g. Igorja 

Kozlarja imeli več vprašanj, kot so:   

- kako je v ponudbi upoštevana referenčna cena proizvedene električne energije, ki bi jo 

društva oddajala v omrežje (oz. ali je predvidena uveljavitev netmetering-sistema);  



- kje bi PGD našla motiv za sodelovanje v projektu – torej ali podjetje garantira, da bo 

cena posamezne fotonapetostne elektrarne (FNE) konkurenčna ceni ostalih 

ponudnikov, ob primerljivi kvaliteti vgrajene opreme in opravljenih storitev, torej 

pričakovano nižja; 

- kako je z nepovratno finančno vzpodbudo (ali je ta mišljena od najnižje konkurenčne 

cene za vgrajeni sistem ?);  

- kako je s stroškom zavarovanja in vzdrževanja  FNE, kakšno je obdobje in kaj zajema; 

- kakšna je »posebna« rešitev za gospodinjstva (kot je bilo povedano v predstavitvi); 

- kaj podjetje nudi več kot drugi ponudniki tovrstnih projektnih rešitev, kakšni bodo 

popusti (ki bi morali biti večji, kot pri kateremkoli drugem ponudniku), s čim se 

garantiran najnižja cena investicije;  

-  izpostavljeno je bilo tudi, da so PGD-ji manjši potrošniki električne energije, v večini 

primerov, so tudi izjeme; 

- zakaj ponudba samo za osrednja društva (zaradi porabe EE, so narejeni kakšni izračuni 

itd);  

- da je v pripravi sprememba zakonodaje glede omenjenega področja (Uredba o 

samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 

97/15 in 32/18) – kako bo ta sprememba vplivala na samo ponudbo.  

 

Člani Komisije za statusna vprašanja so bili mnenja, da je projekt predstavljen preveč splošno, 

zato je potrebno ponudbo dopolniti s konkretnimi podatki in ugodnostmi, namenjenimi 

gasilcem oz. gasilskim društvom. Sprejet je bil      

 

Sklep št. 6: Člani Komisije za statusna vprašanja predlagajo podjetju Enertec, d. o. o., da 

projekt oz. ponudbo  »Samooskrbni na sončni strani Alp – sončne elektrarne za gasilce« 

podkrepi s konkretnimi izračuni, zakaj je projekt cenejši in ugodnejši od ostalih ponudnikov 

na trgu, z vsemi odgovori na postavljena vprašanja, na katera med predstavitvijo ni bilo 

odgovorjeno. Podjetje na pripravi konkretno ponudbo in sicer z izračuni za predvidene 

inštalirane moči, ki naj bodo narejeni za  5 kWp, 7 kWp in 11 kWp (skladno z do sedaj 

veljavno uredbo). Opredeli naj, kakšne bodo posebno ugodnosti za vse člane gasilskih društev 

(kot je bilo povedano, pa ni bilo pojasnjeno), pa tudi, kdo in na kakšen način bi vodil 

evidenco dela sredstev od prodanih elektrarn, ki bi se zbiral v posebnem skladu, 

namenjenemu za izgradnjo in vzdrževanje regionalnih gasilskih poligonov.  

 

 

 

3. Včlanitev PIGD AquafilSLO v Gasilsko zvezo Slovenije  

 

PIGD AquafilSLO je na Gasilsko zvezo Slovenije poslalo pošto z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev za včlanitev društva v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije (vse je priloga zapisnika).  

Namen ustanovitve PIGD AquafilSLO je zahteva zakonodaje, da ima gospodarska družba s 

povečano požarno ogroženostjo za zagotavljanje požarne varnosti svoje prostovoljno 

industrijsko gasilsko društvo. V tem primeru je to podjetje AQUAFILSLO s sedežem na 

Letališki cesti 15 v Ljubljani. 

 

PIGD AquafilSLO je predložilo zapisnike ustanovnega ter 1. in 2. Občnega zbora društva, 

Ugotavljanje obveznosti za ustanovitev PIGD v podjetju AQUAFILSLO, Statut PIGD 

AquafilSLO, Soglasje GZ Ljubljana glede včlanitve v Gasilsko zvezo Slovenije, Odločbo o 

vpisu v register društev pri Upravni enoti Ljubljana, Oceno požarne ogroženosti podjetja 

AQUAFILSLO in dokazila o izobraženosti članstva (diplome).   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1460


Člani komisije so dokazila preučili, da PIGD AquafilSLO dejansko izpolnjuje pogoje za 

vključitev v Gasilsko zvezo Slovenije, mora pa čimprej nabaviti opremo, o čemer bo tudi 

opomnjeno. Na podlagi navedenega je bil sprejet  

 

Sklep št. 7: Komisija za statusna vprašanja predlaga Upravnemu odboru Gasilske zveze 

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

Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana. 

     

 

 

4. Ponudba »Cashback program« – sprejem dodatnega sklepa  

 

Člani Komisije za statusna vprašanja so obravnavali dodatno dokumentacijo (dokumentacija 

je priloga zapisnika), ki jo je posredovalo podjetje MyWorld d.o.o. iz Maribora, ki v projektu 

Cashback world zastopa mednarodno družbo MyWorld – s ponudbo so se seznanili že na 

predhodni seji. Soglasno so bili mnenja, da je to čisto komercialno naravnana ponudba, zato 

slednje niso potrdili. Sprejet je bil    

 

Sklep št. 8: Komisija za statusna vprašanja v celoti zavrne sodelovanje Gasilske zveze 

Slovenije v projektu Cashback world oziroma ponudbo »Cashback program«. 

 

 

 

5. Razno 

 

Mag. Drago Pavlič je opozoril, da je bil v Slovenski kroniki – predvajani v sklopu Dnevnika 

ob 19. uri – na TV SLO1 dne 19. 2. 2019 prispevek na temo statusa prostovoljnih gasilcev. 

Zelo je bil presenečen, da je o tem razpravljal Aleksander Ogrizek, predsednik Sindikata 

poklicnih gasilcev Slovenije, in podal zelo neprimerne izjave. Želel je, da se vodstvo Gasilske 

zveze Slovenije opredeli glede tega in od TV SLO1 zahteva pojasnilo.  

 

Nadalje je mag. Drago Pavlič povedal, da je januarja 2019 Državni svet Republike Slovenije 

podprl pobudo Interesne skupine lokalnih interesov ter ministrstvoma za finance in obrambo 

predlagal, da pobudo proučita ter nanjo odgovorita. Pobuda se glasi: »S spremembo Zakona o 

davku na dodano vrednost naj se prostovoljnim gasilskim društvom določi oprostitev plačila 

davka na dodano vrednost za nakup namenskih vozil in opreme, namenjene gašenju ter 

reševanje ljudi in premoženja.« 

 

V razpravi je poveljnik Franci Petek povedal, da tega na takšen način ne bo mogoče doseči, 

zato je Gasilska zveza Slovenije »ubrala drugačno pot«. Preko CTIF bo poskušala vplivati na 

Evropski parlament, da bi to dosegli v Evropski uniji in bi veljalo za vse njene članice. 

Pobudo bi dali gasilci kot najmočnejša sila v sistemu zaščite in reševanja.  

 

Mag. Drago Pavlič je še izpostavil vprašanje, ali imamo na nivoju Gasilske zveze Slovenije 

narejeno analizo glede stopnje financiranja opreme po PGD. Podal je pobudo, da se na GZS 

pripravi analiza, saj so stopnje lastnega financiranja PGD-jev po Sloveniji in po regijah zelo 

različna – odvisna tudi od »dobre volje » županov. Le tako bomo lahko dobili realno sliko, kaj 

se dogaja na področju sofinanciranja, kar je direktno povezano z DDV-jem. Poveljnik Franci 

Petek je komentiral, da sicer lahko naredimo analizo, nimamo pa podatkov, koliko k nabavi 

opreme prispevajo PGD in lokalne skupnosti.  



 

Poveljnik Franci Petek je seznanil prisotne, da na nivoju države potekajo pogovori glede 

zavarovanja gasilcev – država naj bi pavšalno zavarovala vse gasilce. V ta namen je bila 

ustanovljena tudi delovna skupina.    

 

Seja se je zaključila ob 16.30 uri.    

 

 

 

Zapisala:                   Predsednik komisije:  

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

         


