GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZAPISNIK
1. seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 6. 4. 2019, ob 10. uri v
Kinogledališču v Tolminu.
Prisotni:
- delegati Plenuma: 132 delegatov od 160 vabljenih delegatov – seznam delegatov je v prilogi
zapisnika;
- člani Upravnega odbora GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Milan Antolin, Janez Bregant,
Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Dakskobler, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, Rudi
Kofalt, Slavko Kramberger, dr. Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Renata Rupreht, Branko
Verk;
- člani Poveljstva GZS: Franci Petek, Marko Bokal, Zvonko Glažar, Marko Gorše, Boris
Lambizer, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Klemen Repovš, Samo Steblovnik;
- člana Nadzornega odbora GZS: Franci Rančigaj, Snežka Bizjak;
- namestnica predsednika Arbitraže GZS: Saša Mevec Pušnik;
- strokovna služba GZS: Nevenka Kerin, Suzana Kralj, Lidija Šlibar in Suzana Veber.
Ostali prisotni:
- mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje;
- Uroš Brežan, župan Občine Tolmin;
- Anton Koren, predsednik Uprave Ustanove ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja;
- Aleš Poljak, predsednik GZ Tolmin;
- Miha Vencelj, poveljnik GZ Tolmin.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvoritveni pozdrav
Izvolitev organov Plenuma Gasilske zveze Slovenije
Poročilo verifikacijske komisije
Sprejem dnevnega reda
Sprejem Poslovnika o delu Plenuma Gasilske zveze Slovenije
Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2018
Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto
2018, z revizorjevim mnenjem
8. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije
9. Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev
Metoda Rotarja
10. Razprava o poročilih in sprejem poročil
11. Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 s finančnim ovrednotenjem
12. Potrditev revizije za obdobje 2019–2020
13. Sprejem sklepa o začetku postopka sprememb Statuta GZS
14. Pozdravi gostov
15. Razno

Po slovenski in gasilski himni, ki ju je zapel Moški pevski zbor PGD Dornberk, je
moderatorka Špela Kranjc k uvodnemu pozdravu povabila Uroša Brežana, župana Občine
Tolmin, in Aleša Poljaka, predsednika GZ Tolmin, ki sta prisotnim zaželela dobrodošlico na
Tolminskem ter na kratko predstavila občino in gasilstvo v njej.

1. Otvoritveni pozdrav
Zasedanje 1. seje Plenuma je s pozdravom otvoril Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske
zveze Slovenije, ki je pozdravil vse navzoče delegate in goste.
2. Izvolitev organov Plenuma Gasilske zveze Slovenije
Po uvodnem pozdravu je Janko Cerkvenik, predsednik GZS, v izvolitev predlagal naslednje
člane organov Plenuma:
- predsednik delovnega predsedstva: mag. Dejan Jurkovič, GZ Ormož
- člana delovnega predsedstva:

Anja Rupnik, predstavnica mladine
Franjo Filipovič, GZ Ljubljana

-zapisnikarica:

Nevenka Kerin, strokovna služba GZS

-overovatelja zapisnika:

Dušan Mikl, GZ Maribor
Robert Plavčak, GZ Kranjska gora

-verifikacijska komisija:

Boris Zorko, GZ Bovec
Ivan Pintarič, GZ Puconci
Martin Štubljar, GZ Metlika

SKLEP, (soglasno sprejet):
Potrdijo se organi Plenuma: delovno predsedstvo, zapisnikarica, overovatelja zapisnika
in verifikacijska komisija.
Mag. Dejan Jurkovič, predsednik delovnega predsedstva, se je v imenu delovnega predsedstva
zahvalil za zaupanje.
3. Poročilo verifikacijske komisije
Boris Zorko, predsednik verifikacijske komisije, je podal poročilo o prisotnosti delegatov
Plenuma. V skladu z 18. členom Statuta GZS je Plenum sklepčen, če je prisotnih več kot 1/2
izvoljenih delegatov. Sklep Plenuma je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
delegatov.
Skupaj je bilo na 1. seji Plenuma prisotnih 132 delegatov od 160 vabljenih delegatov s
pravico glasovanja, kar je pomenilo, da je bil Plenum sklepčen.

4. Sprejem dnevnega reda
Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal v sprejem dnevni red seje Plenuma. Dnevni red so
delegati potrdili.

SKLEP, (soglasno sprejet):
Sprejme se dnevni red 1. seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije.

5. Sprejem Poslovnika o delu Plenuma
Na predlog Poslovnika delegati niso imeli pripomb, zato so sprejeli:
SKLEP, (soglasno sprejet):
Sprejme se Poslovnik o delu Plenuma Gasilske zveze Slovenije.
6. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2018
Poročilo so člani Plenuma prejeli skupaj z vabilom. Obravnavala in sprejela sta ga Upravni
odbor ter Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije in ga predlagala v sprejem Plenumu Gasilske
zveze Slovenije.
Obrazložitev poročila sta podala Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije in
Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, vodja za področje splošnih zadev Suzana
Kralj pa je obrazložila finančno poročilo.
Predsednik Janko Cerkvenik je delovanje Gasilske zveze Slovenije v letu 2018 ocenil kot
ustrezno z vidika človeških in finančnih virov. Prizadevali smo si za stalno komunikacijo z
organi upravljanja na nižjih nivojih. Pomembna sta tudi medgeneracijski dialog in
prizadevanje za kvalitetne medsebojne odnose, prav tako pa je pomembno dobro sodelovanje
z župani, Upravo RS za zaščito in reševanje in resornim ministrstvom.
Upravni odbor je sprejel novo sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi, s katero je delo
v strokovni službi bolje razporejeno. Zaradi razbremenitve poveljnika, ki vodi strokovno
službo, so bili imenovani trije vodje – za področje splošnih zadev Suzana Kralj, za področje
operative Adriana Cividini in za področje izobraževanja Matjaž Klarič.
Iz poslovnih razlogov smo odpustili eno delavko.
Viri prihodkov so zagotovljeni in zadostni, kar v preteklosti ni bilo vedno tako.
Predvideva se tudi investicija v novo poslovno zgradbo Gasilske zveze Slovenije, za kar v
nadaljevanju prosi Plenum, da potrdi to namero. Obstoječa poslovna stavba je tesna, gradbena
stroka ugotavlja, da bi bila obnova neracionalna, zato bi bilo bolje zgraditi novo. Informacije
o možnih lokacijah smo že pridobili.

Poveljnik Franci Petek:
V preteklem letu je bilo 16.578 intervencij na katerih je sodelovalo 135.604 operativnih
gasilcev. V lanskem letu se je število požarov zmanjšalo skoraj za tretjino, tako je tehnična in
druga pomoč po število intervencij prvič presegla število požarov. V primeru naravne nesreče
v Beli krajini smo še enkrat dokazali, da lahko uspešno posredujemo tudi ob tako velikih
nesrečah. Smo edini, ki lahko takoj in kvalitetno ponudimo ustrezno pomoč.

Pri spreminjanju zakonodaje nismo bili najbolj uspešni. Predvideva se sprememba Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, posledično tudi sprememba Zakona o gasilstvu
ter podzakonskih aktov. Pri pripravi sprememb bomo morali aktivno sodelovati.
Intervencije postajajo vse zahtevnejše, zato si prizadevamo za kvalitetna usposabljanja na
vseh nivojih. Delamo na posodobitvi gradiv, sestavljeni so aktivi predavateljev, na naslednji
seji Poveljstva bo tudi sprejet Pravilnik o delu aktivov.
V lanskem letu smo usposobili 4.553 gasilcev, skupaj z gasilsko šolo, s katero dobro
sodelujemo. Tudi šola je potrebna posodobitve. S skupnimi močmi bomo dosegli višji nivo
usposabljanja naših gasilcev.
Tipizacija se sproti posodablja. Pri tem se trudimo upoštevati želje terena. Pri nabavi opreme s
sofinanciranjem pomaga država. V lanskem letu smo na razpis prejeli 920 prijav društev ali
zvez, sofinancirali smo 139 vozil. Tudi za letošnje leto je predvidenih 1.700.000 evrov –
razpis je bil objavljen dan pred sejo Plenuma.
Tekmovanja so pomemben del usposabljanja. V preteklem letu je potekalo veliko tekmovanj,
pokalna tekmovanja so ustaljena. Poveljnik je izpostavil državno tekmovanje, ki je potekalo v
Gornji Radgoni, v okviru sejma Sobra. Na tem mestu se je lepo zahvalil gostiteljem za zelo
dobro sodelovanje in pomoč.
Izšla je tudi nova knjižica o gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah. Novost je,
da bo moral vsak tekmovalec – do statusa veterana – od prvega tekmovanja v roku dveh let
pridobiti čin pripravnika.
Nadaljuje se izgradnja poligonov, v Ormožu in Radljah ob Dravi sta dokončana, naslednji bo
na Jesenicah, v naslednjih dneh bo podpisana tudi pogodba z izvajalcem gradbenih del.
V preteklem letu nam je uspelo nadgraditi vozilo PV2.
Izšel je Gasilski priročnik o razvrščanju.
Iskali smo rešitve za sistemsko rešitev nezgodnega zavarovanja operativnih gasilcev.
Realizirali smo strokovno ekskurzijo za člane Upravnega odbora in Poveljstva.
Dobro smo sodelovali s poklicnimi gasilci, Policijo, Slovensko vojsko.
Na koncu povzetka poročila se je poveljnik zahvalil Upravi RS za zaščito in reševanje, še
posebej direktorju Darku Butu, Gasilski šoli ter vsem gasilcem, še posebej operativcem na
terenu.
7. Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za
leto 2018, z revizorjevim mnenjem
Obrazložitev je podala Suzana Kralj.
Leto 2018 smo zaključili pozitivnim stanjem 15.000 evrov. Lansko leto je bilo stanje višje
zaradi prodaje nepremičnine na Travni gori. Revizijsko poročilo potrjuje, da je bilanca
resničen in pošten prikaz finančnega poslovanja.
Razlike med letom 2018 in 2017 so nastale zaradi večjih investicij v letu 2018, nadgradili smo
PV-2, Vulkan in regijski poligon. Posledično je nastal večji strošek amortizacije. Denarna
sredstva so se v letu 2018 zmanjšala zaradi investicije v poligon v Radljah ob Dravi. Večje so
bile tudi zaloge blaga zaradi Gasilskega priročnika o razvrščanju, ki je izšel decembra.
Nabavna vrednost in stroški materiala so se povečali.

Prihodki so ostali na ravni leta 2017. Dodatno smo prejeli 100.000 evrov, s katerim smo
skoraj v celoti pokrili stroške Kongresa in državnega tekmovanja, razliko v višini 20.000
evrov smo pokrili iz rednega programa dela.
8. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije
Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je priloga k zapisniku, je podal
njegov predsednik Franci Rančigaj.
Nadzorni odbor se je sestal in ob prisotnosti predsednika, poveljnika, računovodkinje in
revizorke ter obravnaval pripravljeno finančno gradivo. Ugotovljeno je bilo, da je finančno
poročilo sestavljeno pravilno, davki plačani in blagajna vodena, v skladu s predpisi.
Glede plač in drugih prejemkov se je NO uprl na mnenje revizorke. Naknadno je bil opravljen
pregled določene finančne dokumentacije.
Nadzorni odbor je spremljal delo Upravnega odbora in Poveljstva ter izvajanje kongresnih
usmeritev.
Nadzorni odbor sprejema in potrjuje finančno poročilo za leto 2018. Nadzorni odbor
predlaga:
- da predsednik in poveljnik redno obveščata Upravni odbor in Poveljstvo o investicijah in
ostalih aktivnostih,
- preverjanje terjatev z IOP obrazci,
- posebno skrb posvetiti statusu gasilca in medijski promociji gasilstva.
Na koncu se je zahvalil vsem nosilcem odgovornih funkcij za dobro opravljeno delo.
9. Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih
gasilcev Metoda Rotarja
Skupno poročilo je podal predsednik Uprave Anton Koren in je priloženo zapisniku.
Osrednja naloga Ustanove je obravnava vlog in skrb za finančna sredstva, ki predstavljajo
sredstva dobrodelnih prispevkov in dobrodelnih akcij. V lanskem letu sta prispeli dve vlogi,
ki nista bili pozitivno rešeni, ker v njih ni bilo prepoznanih temeljnih kriterijev za reševanje
dolgotrajnih posledic.
Postavlja se vprašanje, zakaj tako majhno število vlog. Je to posledica skromnosti ali preveč
birokracije pri prijavi? Razmisliti bo treba o poenostavitvi postopka.
Zahvalil se je članoma Ustanove, članom Nadzornega odbora Ustanove, predsedniku in
poveljniku, strokovni službi ter kraljici metliške črnine za organizacijo dobrodelnega
dogodka, katerega prihodek se je »stekel« v Ustanovo.

10. Razprava o poročilih in sprejem poročil
Peter Cvetkovič – GZ Gornja Radgona
Gornja Radgona je bila v lanskem letu gostiteljica državnega gasilskega tekmovanja, in sicer
v sklopu sejma Sobra, kjer sta Gasilska zveza Gornja Radgona in Gasilska zveza Slovenije

predstavili našo organizacijo. Organizacijski odbor, ki mu je predsedoval, je odlično opravil o
nalogo. Izpeljava takšnih dogodkov je zahtevna naloga, ki so ji bili gostitelji kos – s 4800
opravljenimi prostovoljnimi urami so odlično opravili vse zaupane naloge.
Zahvalil se je Gasilski zvezi Slovenije za zaupanje ter dobro in korektno sodelovanje ter
predsedniku, poveljniku in strokovni službi GZS, Pomurskemu sejmu, Občini Gornja
Radgona, Gasilski zvezi Ormož , Slovenski vojski in Policiji, številnim donatorjem ter vsem
udeležencem tekmovanja.
Klemen Zibelnik – predstavnik mladine
V finančnem poročilu je bilo zaslediti, da smo za državno tekmovanje kupili novo opremo. Za
tekmovanja v kvizu in orientaciji je Mladinski svet v preteklosti že dobil del nove opreme, ki
je bila kasneje razdeljena za nagrade. Mladinski projekti, kot sta kviz in orientacija, nimajo
praktičnih nagrad, kot jih imajo na državnih gasilskih tekmovanjih.
Poveljnik Franci Petek je na to odgovoril, da je nekorektno očitati, da se je oprema delila za
nagrade na tekmovanjih, ki zagotavljajo operativno pripravljenost. Mladina, ki ni samostojna
organizacija, ampak je vključena v Gasilsko zvezo Slovenije, uživa vse bonitete in ima dovolj
sredstev, da kvalitetno opravlja svoje naloge. Veliko podporo ima v vodstvu, ki nikoli ne
zavira njihovega dela, ampak vedno prisluhne potrebam.
Mitja Rudel – GZ Ljubljana
V poročilu o izvajanju programa dela ni zasledil niti ene točke, ki bi govorila o aktivnostih
glede ureditve statusa gasilca.
Poveljnik Franci Petek se strinja s kritikami. To je tema, o kateri vedno govorimo, bolj malo
pa ukrepamo. S spremembo zakonodaje, ki se nam obeta, je priložnost, da naše predloge
vključimo vanjo. Vendar je najprej treba vedeti, kaj hočemo. Konkretnih predlogov s terena,
kljub pozivom, nismo dobili. V najkrajšem času moramo pripraviti predloge, aktivnejša bo
morala biti tudi Komisija za statusna vprašanja.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se o vseh poročilih glasuje hkrati. Delegati
so soglasno sprejeli
SKLEP (soglasno sprejet):
O vseh poročilih delegati Plenuma glasujejo hkrati.

SKLEPI, (soglasno sprejeti):
1. Plenum sprejema in potrjuje poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze
Slovenije za leto 2018.
2. Plenum sprejema in potrjuje letno poročilo Gasilske zveze Slovenije (poslovno,
računovodsko in finančno) za leto 2018, z revizorjevim mnenjem.
3. Plenum sprejema poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije o finančnem
in materialnem poslovanju GZS ter izvajanju sklepov Plenuma in Kongresa.
4. Plenum sprejema poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč
družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja.

11. Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 s finančnim ovrednotenjem
Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 s finančnim ovrednotenjem je predstavil
Janko Cerkvenik, predsednik GZS.
Uvodoma je opozoril, da so nosilci nalog v programu dela – po sprejeti novi sistemizaciji –
drugi in da se na spletni strani objavi popravljen program.
Organi, sveti in komisije bodo opravljali naloge, ki so si jih začrtali s programom.
V letošnjem letu bo potekalo veliko dogodkov v počastitev 150-letnice gasilstva na
Slovenskem, 70-letnice Gasilske zveze Slovenije in 50-letnice delovanja Gasilskega muzeja
dr. Branka Božiča. Jubilejno leto bomo zaključili s svečano akademijo 5. 11. 2019 v
Cankarjevem domu.
Dvodnevni posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, ki smo ga izvedli februarja, bo
postal stalnica, saj se – poleg pomembnega druženja – udeleženci seznanjajo z aktualnostmi v
naši organizaciji.
Naslednje leto bo Plenum potekal v Šentjerneju. Tudi aktivnosti, povezane z gasilsko
olimpijado 2021, se bodo odvijale skozi vse leto.
Predsednik je delegate pozval, naj podprejo odločitev za izgradnjo novih prostorov Gasilske
zveze Slovenije.
Razprava:
Klemen Zibelnik – predstavnik mladine
Za področje tekmovanj je namenjenih 130.000 evrov, več kot za delo Mladinskega sveta
GZS. Zanimalo ga je, kaj je zajeto v postavki.
Poveljnik Franci Petek mu je pojasnil, da za vsako postavko lahko dobi informacijo na
Gasilski zvezi Slovenije, prav tako je vsaka postavka pokrita z računi.
Mitja Rudel – GZ Ljubljana
Predlagal je, da se postavka, ki zajema urejanje statusa gasilca, spremeni v prioritetno nalogo
z odgovornostjo Upravnega odbora in Poveljstva GZS. Za Komisijo za statusna vprašanja
mora to biti stalna naloga.
Poveljnik podpira predlog in predlaga, da se program v tem delu dopolni.

SKLEPI, (soglasno sprejeti)
1. Program dela de dopolni v točki Urejanje statusa gasilca, da gre za prioritetno
nalogo. Med odgovorne za izvajanje se navedeta Upravni odbor, Poveljstvo GZS
in Komisija za statusna vprašanja.
2. Plenum soglaša in podpira aktivnosti za izgradnjo novih poslovnih prostorov
Gasilske zveze Slovenije.

3. Z zgoraj navedenima dopolnitvama Plenum Gasilske zveze Slovenije sprejema in
potrjuje Program dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 s finančnim
ovrednotenjem.

12. Potrditev revizije za obdobje 2019–2020

SKLEP, (soglasno sprejet):
Plenum GZS za izvajanje revizije za obdobje 2019–2020 potrdi revizijsko družbo
Adakta d. o. o., Trbovlje.

13. Sprejem sklepa o začetku postopka sprememb Statuta GZS

SKLEP, (soglasno sprejet):
Plenum Gasilske zveze Slovenije razpisuje začetek postopka za spremembo Statuta
Gasilske zveze Slovenije.

14. Pozdravi gostov
Mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje
Navzoče je pozdravil v imenu generalnega direktorja Darka Buta in v imenu URSZR. Izrazil
je zadovoljstvo, da smo enotni pri doseganju ciljev, ki smo jih začrtali na Kongresu in jih
bomo v prihodnje – v sodelovanju z Upravo – še naprej uspešno uresničevali.
Prostovoljstvo je velika vrednota, operativna moč je impozantna, brez prostovoljnih gasilcev
si je težko predstavljati sistem zaščite in reševanja.
Ena naših skupnih nalog je novelacija zakonodaje in normativnih aktov, s ciljem doseči
pogoje za boljše delo. Predvideva se tudi nadgradnja sistema širšega pomena, iščejo se
ustrezne rešitve za ureditev posredovanja ob železniških nesrečah, da bo lahko primerljivo s
cestnim. Ureja se področje dekontaminacije, posodobiti bo potrebno tudi Merila za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
Uprava želi sodelovati in biti prisotna pri aktivnostih, ki bodo zaznamovale letošnje jubilejno
leto. Podpira naša prizadevanja za pridobitev novih prostorov in poligonov ter vse aktivnosti
za boljše delo operativnih gasilcev.
Na koncu se je vsem lepo zahvalil za dobro sodelovanje.

15. Razno
Mitja Mladenovič – GZ Radovljica
Na temo Zakona o gasilstvu, o katerem je želel razpravljati, je dobil odgovor v prejšnjih
točkah.
Predlagal je, da MORS ne bi zahteval refundacije plače za gasilske intervencije, na katerih
sodelujejo gasilci, zaposleni na MORS.
Slavnostni del 1. seje Plenuma Gasilske zveze Slovenije
Slavnostni del se je začel s kulturnim nastopom skupine Kvartet trobil glasbene šole Tolmin.
Podelitev priznanj letošnjim nagrajencem sta opravila Janko Cerkvenik in Franci Petek,
predsednik in poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Povezovalka programa Špela Kranjc je za
vsakega prejemnika priznanja prebral strnjeno obrazložitev.

Priznanja Plaketa gasilca za leto 2019 so prejeli:
Ivan Hlade
Anton Konda
Matija Majcen

GZ Komenda
GZ Semič
GZ Črenšovci

Priznanja Kipec gasilca za leto 2019 so prejeli:
Štefan Sočič
Janez Kastelic
Franc Skok

GZ Puconci
GZ Ivančna Gorica
GZ Žalec

Priznanje Matevža Haceta za leto 2019 so prejeli:
Ivan Jezernik
Pavel Nemet
Janez Koncilja

GZ Vojnik-Dobrna
GZ Trbovlje
GZ Mengeš

V imenu dobitnikov priznanj se je zahvalil Ivan Jezernik, prejemnik Priznanja Matevža
Haceta.
Sejo Plenuma smo zaključili ob 13.30 uri.
Zapisničarka:
Nevenka Kerin

Overovatelja zapisnika:
Dušan Mikl______________________
Robert Plavčak___________________

Predsednik delovnega predsedstva:
mag. Dejan Jurkovič

