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Z A P I S N I K 
 

3. seje Komisije za statusna vprašanja pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je bila 13. 11. 2019 ob 14.00 

uri na sedežu Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS). 

 

PRISOTNI ČLANI komisije: predsednik Slavko Jalovec ter člani Anton Podobnik, Andrej Sluga 

in Jože Vrščaj. 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI komisije: Fikret Fejzič, mag. Drago Pavlič in Robert Plavčak. 

OSTALI PRISOTNI: Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze 

Slovenije, ter strokovna sodelavka Suzana Veber.  

 

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

vseh prisotnih in predlagal dnevni red, po katerem je potekala seja.  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 
3. Program dela za leto 2020 – razprava in sprejem 
4. Obravnava prispelih predlogov za status gasilca – razprava 
5. Razno 

 

Ad 1. 

Ugotovitev sklepčnosti 

Na seji so bili prisotni 4 člani komisije, 3 člani so se pravočasno opravičili – kar je bilo dovolj za 

sklepanje o nadaljnjih točkah dnevnega reda.   

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje  

Predsednik Slavko Jalovec je preletel zapisnik in sprejete sklepe 2. seje komisije. Vsi sklepi so 

bili realizirani. Pri točki 2 je bilo s sklepom št. 9 predlagano, da podjetje Enertec, d. o. o., za 

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

podkrepi s konkretnimi izračuni. Kot dodatek se v zapisnik vnese, da omenjeno podjetje do 

danes tega ni naredilo. Sprejet je bil     

Sklep št. 9: 

Člani Komisije za statusna vprašanja potrjujejo zapisnik 2. seje komisije. 
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Ad 3. 

Program dela za leto 2020 – razprava in sprejem  

Člani komisije so z vabilom na sejo prejeli tudi gradivo z okvirnim planom dela za leto 2020. 

Nanj niso imeli pripomb in so sprejeli 

Sklep št. 10: 

Komisija za statusna vprašanja potrjuje plan dela za leto 2020 kot sledi: 

 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; 

- druge aktivnosti; 

- 4 do 5 sej komisije. 

prioritetna 
naloga 

 

- predsednik Komisije za 

statusna vprašanja  

- Upravni odbor 

- Poveljstvo 

-Suzana Veber 

 

 

Ad 4. 

Obravnava prispelih predlogov za status gasilca – razprava 

Predsednik Slavko Jalovec je povedal, da je predloge za izboljšanje statusa gasilca poslalo samo 

6 gasilskih regij – Belokranjska regija, Dolenjska regija, Podravska regija, regiji Ljubljana I in III 

ter Savinjsko-šaleška regija. Zbrano gradivo so člani komisije prejeli z vabilom na sejo. Določeni 

predlogi se prepletajo.  
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Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je povedal, da je pred člani komisije 

velika naloga, saj je potrebno realizirati zavezujoč sklep, sprejet na seji Plenuma. Končni 

predlogi, ki jih bo izoblikovala Komisija za statusna vprašanja, bodo predstavljeni Upravnemu 

odboru. Potrebno bo čimvečje poenotenje predlogov, saj bodo to lahko pogajalska izhodišča 

do vseh deležnikov v državi. Izmed prispelih predlogov je potrebno izluščiti, kaj je dosegljivo in 

kaj ni.  

Tone Podobnik je povedal, da je gradivo, ki so ga poslale omenjene regije, le nabor idej. Najprej 

je potrebno ugotoviti, kako naj stvari vrednotimo – kdo bo upravičen do določene bonitete. 

Temu je pritrdil tudi poveljnik Franci Petek, ki je dodal, da so vsi predlogi povezani s kriteriji, ki 

jih je težko izpeljati. Težko je preveriti podatke. Pri vsaki predlagani boniteti je potrebno videti 

pozitivne in negativne stvari. Prepričan je, da 11 gasilskih regij ni poslalo svojih predlogov, ker 

ni videlo rešitev nanje. Težav ne vidi v finančnih sredstvih, zaveda se težave, po kakšnih 

kriterijih ta sredstva pravično razdeliti, da ne zrušimo sistema, ki smo ga gradili 150 let. Če 

bomo vedeli, kaj hočemo, bomo našli pot do cilja. Poudaril je tudi, da smo že dosegli veliko 

ugodnosti, ki jih gasilci prejemajo.    

Andrej Sluga je bil mnenja, da se moramo pogovarjati o dodatnih bonitetah za gasilce. Opozoril 

je, da imamo – glede na demografsko strukturo – velik geografski problem. V gasilski 

organizaciji se moramo zavedati, kaj bo, ko bodo najšibkejše generacije prešle v aktivno 

delovno dobo. Kaj se bo zgodilo, če ne bomo uspeli v gasilskih vrstah obdržati mladih? Že sedaj 

pobiramo drobtine z bogatinove mize.  

Jože Vrščaj je v diskusiji povedal, da bomo danes težko izluščili, kateri predlogi so dobri in kateri 

ne. Vedno nas je strah reči, kdo je operativni gasilec, čeprav imamo definicijo opredeljeno.  

Prisotni so podrobno pregledali vse predloge, predsednik Slavko Jalovec pa je komentarje 

vnesel v gradivo, ki je priloga zapisnika.  

Sprejet je bil    

Sklep št. 11: 

Komisija za statusna vprašanja je pregledala predloge, ki so jih poslale gasilske regije 

Belokranjska, Dolenjska, Podravska in Savinjsko-šaleška ter regiji Ljubljana I in III ter nanje 

podale komentarje – jih potrdile ali zavrnile. Pozitivne predloge bodo člani nadalje preučili 

po področjih, razdeljeni v delovne skupine.    

 

 

Ad 5. 

Razno  
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Pod točko »razno« člani niso imeli predlogov, zato se je predsednik Slavko Jalovec vsem 
zahvalil za konstruktivno delo na seji in povedal, da bo kmalu sklicana nova seja, saj za pripravo 
gradiva glede statusa gasilca ni veliko časa.     
 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 

 

 

        Zapisala:         Predsednik: 

Suzana Veber, l. r.                                Slavko Jalovec, l. r. 


