
ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI JE BILA 

8. JUNIJA 2018, V PROSTORIH GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE. 

 

 

Prisotni člani UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Janja Kramer Stajnko, Elizabeta 

Čampa, Renata Rupreht, Jože Smole, Milan Antolin, Ana Somrak, Franc Bradeško, Jože 

Derlink, Jože Kašnik, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Alojz Jalovec, Franjo Bukovec, Slavko 

Kramberger, Jože Dakskobler, Janez Liponik, Janez Bregant, Branko Verk. 

 

 

Ostali prisotni: 

- predsednik NO GZS: Franci Rančigaj 

- predsednik Arbitraže: Matjaž Debelak 

- namestnik generalnega direktorja URSZR: Branko Dervodel 

- strokovna služba GZS: Suzana Kralj 

 

Opravičeno odsotni: Darko But, Milivoj Dolščak, Rudi Kofalt  

 

Ostali odsotni: Milan Dubravac, Ivan Potočnik, Janko Turnšek 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Informacija o poteku XVII. Kongresa GZS 

3. Imenovanje podpredsednikov GZS 

4. Imenovanje delovne skupine za sistemizacijo delovnih mest 

5. Podaljšanje mandata članom komisij in Uredništvu Gasilca do imenovanja novih 

6. Vprašanja in pobude 

7. Razno 

 

 

Predsednik Janko Cerkvenik (v nadaljevanju predsednik) je vse prisotne lepo pozdravil in 

čestital ob mednarodnem dnevu gasilca. Pozdravil je novo sestavo UO in opozoril, da je pred 

njimi težko delo z velikimi nalogami. V jesenskem času je predviden 2-dnevni delovni sestanek 

UO, Poveljstva, NO in Arbitraže z namenom seznanitve s pravilniki in akti. Poudaril je, da želi 

v tem mandatu demokratično odločanje ter prevzemanje odgovornosti od vseh članov UO. Zelo 

pomembna je komunikacija med člani in strokovnimi službami. Članom UO je predstavil 

namestnico predsednika dr. Janjo Kramer Stanjko, predsednico Sveta članic Elizabeto Čampa 

in predsednico Mladinskega sveta Renato Rupreht, predsednika Arbitraže Matjaža Debelaka in 

predsednika NO Franca Rančigaja. Člane UO je seznanil, da je bil za predsednika Sveta 

veteranov izvoljen Jožef Smole.  

 

 

1.Potrditev dnevnega reda 

 

Člani UO niso imeli pripomb ali dopolnitev na predlagani dnevni red. 

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so  potrdili dnevni red 1. seje. 



2. Informacija o poteku XVII. Kogresa GZS 

 

Predsednik se je najprej zahvalil OGZ Ptuj za gostiteljstvo in odlično izvedbo XVII. Kongresa 

GZS. Organizacijski odbor je resno opravljal delo, ki se je sestajal najmanj enkrat mesečno. 

Zadovoljni smo lahko z odzivom politike, ne pa tudi z medijsko pokritostjo. Na lokalni in 

regionalni ravni je bil dogodek primerno pokrit, na državni ravni pa precej slabo. Finančno 

poročilo o Kongresu bo podano na naslednji seji. 

 

Poveljnik je poudaril, da so odzivi na organizacijo kongresa pozitivni, pojavil pa se je pomislek 

glede predaje raporta. Namreč raport se je predal poveljniku v dogovoru s predsednikom. To ni 

v neskladju s pravili, ker sta funkcionarja enakovredna, hkrati je pa poveljnik najvišji 

predstavnik iz operativnega področja. Pričakuje se, da se bo tako ravnalo tudi na nižjih nivojih. 

Poveljnik je še poudaril, da je plenarni del potekal brez težav, potrjena so bila poročila in 

programske usmeritve. Podane so smernice, katerim bo treba slediti v naslednjih 5 letih. Glede 

parade je poveljnik podal mnenje, da je bilo preveč gasilskih vozil in vozil Uprave, kar je 

povzročilo, da so enote predolgo čakale na stadionu. Sicer pa je bila parada veličastna. Odzivi 

so bili zelo pozitivni. Organizacija je bila dobro predstavljena.  

 

Člani UO so se strinjali, da je bila medijska pokritost premajhna in da je treba takim dogodkom 

v bodoče zagotoviti dovolj veliko medijsko pozornost. Hkrati so tudi opozorili na predolgo 

čakanje na stadionu. Program Kongresa je bil dober in odlično izveden.  

 

V razpravo glede predaje raporta so se vključili Rančigaj, Verk, Gačnik, Antolin, Bradeško, 

Liponik in Jalovec. Člani UO so podali pomislek glede predaje raporta na nižjih nivojih. 

Predsednik in poveljnik GZS sta se sicer lahko dogovorila, da se raport preda poveljniku, vendar 

obstaja nejasnost na nižjih nivojih. Najvišji predstavnik organizacije je predsednik, ki vodi 

organizacijo in odgovarja za poslovanje. Pred zakonom predsednik in poveljnik nista enaka. 

Predsednik je pojasnil, da bo izšel novi priročnik o razvrščanju, ki bo odpravil vse dileme, hkrati 

pa meni, da je pravilno, da se je raport predal poveljniku, saj je parada operativna zadeva. 

Poveljnik Petek meni, da sta najvišja predstavnika organizacije dva, in sicer eden na 

organizacijskem, drug pa na operativnem področju. Somrak Ana je bila mnenja, da se 

predsednik in poveljnik GZS lahko dogovorita karkoli, vendar je potrebno dati navodila tudi 

terenu. Sama sicer ocenjuje, da sta se dogovorila narobe. Za naprej predlaga, da se naj sledi 

tistemu, kar izglasuje UO, ne pa slediti željam predsednika in poveljnika. Namreč UO je najvišji 

organ, ki odloča o finančnih posledicah, Poveljstvo pa dela na operativnem področju.  

 

Poveljnik je opozoril, da je težava, ker imamo dva zakona za dve področji (Zakon o gasilstvu 

in Zakon o društvih), vseh zadev pa se ne da strogo ločiti na operativno in organizacijsko 

področje. Predsednik pa meni, da je zadeva mogoče bolj občutljiva na terenu zaradi slabih 

izkušenj iz preteklega mandata. 

 

Člani UO so se z aplavzom zahvalili OGZ Ptuj za izjemno organizacijo in izvedbo XVII. 

Kongresa GZS. 

 

Sklep: 

 

Člani UO so sprejeli informacijo o XVII. Kongresu GZS. 

 

 

 



 

3. Imenovanje podpredsednikov GZS 

 

Predsednik je predlagal za podpredsednika Milana Antolina in Jožeta Derlinka. Namreč 

predsednik GZS stavi na zaupanje in delo v preteklem obdobju, zato je sprejel to odločitev. V 

teh dveh kolegih vidi možnost izvedbe dela in doseganja ciljev tako, kot so si zastavili.  

 

Sklep: 

 

Za podpredsenika GZS se imenujeta Milan Antolin in Jože Derlink.  

 

Vsi člani UO so glasovali ZA, razen Slavko Jalovec je bil PROTI. 

 

 

4. Imenovanje delovne skupine za sistemizacijo delovnih mest 

 

Predsednik je povedal, da je sistematizacijo potrebno uskladiti z URSZR, kar je eden od 

razlogov, da se bo sistemizacija prenavljala. Hkrati je poudaril, da bo potrebno v strokovni 

službi zaposliti še dodatne delavce, ker so strokovni sodelavci zelo obremenjeni. 

Sistematizacija je tudi priložnost, da se preveri, kako deluje sistem sedaj in kaj se da popraviti. 

Treba bo treba narediti kadrovski načrt za naprej. Pri zaposlenih bo verjetno nelagodje, ampak 

meni, da vsak ki dela dobro in z odgovornostjo, se mu ni treba bati nobene sistemizacije in 

spremembe.  

 

Predsednik je podal predlog delovne skupine: 

Janko Cerkvenik 

Franci Petek 

Janja Kramer Stajnko 

Darko Muhič 

Milan Antolin 

Jože Derlink 

Zvonko Glažar 

Klemen Repovš 

Slavko Jalovec 

 

Sklep: 

 

Člani UO potrdijo predlog delovne skupine za sistemizacijo delovnih mest.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

5. Podaljšanje mandata članom komisij in Uredništvu Gasilca do imenovanja novih 

 

Predsednik je povedal, da so bili na Kongresu vsi organi in delovna telesa razrešeni. Treba se 

je zavedati, da je delo potrebno izvajati tudi od junija do septembra, ko bodo imenovani novi 

člani, zato je podal predlog sklepa, da se vsem članom pomožnih organov Upravnega odbora 

mandat podaljša do imenovanja novih.  

 



Kljub temu, da je Kongres vse organe razrešil, se je potrebno zavedati, da gre v tej zadevi za 

pomožne organe upravnega odbora, ki jih je imenoval Upravni odbor in ne Kongres, zato jim 

člani UO lahko podaljšajo mandat.  

 

Sklep: 

 

Začasno se podaljša mandat pomožnim organom upravnega odbora do imenovanja novih 

članov. 

 

Sklep soglasno sprejet.  

 

 

6. Vprašanja in pobude 

 

Bregant je menil, da če so si mediji našli čas za čebelarje, bi morali nekaj minut v dnevniku 

nameniti tudi Kongresu GZS. S tem so se strinjali tudi ostali člani UO, vendar pa so vsi mnenja, 

da se z novinarji ne splača spopadati. Za novinarje je edina dobra novica slaba novica. Vsekakor 

menijo, da so kritike prišle do medijev. Poveljnik je opozoril, da v obdobju odstopa prejšnjega 

predsednika novinarji niso posebej intenzivno poročali, kar je bilo za organizacijo dobro. 

Dopoldne so bili gasilci v oddaji Dobro jutro, kar verjetno nakazuje, da se novinarji zavedajo, 

da so naredili napako, ker niso poročali o Kongresu GZS. Jalovec je posebej pohvalil govor 

poveljnika na radiu, ko je govoril o mednarodnem dnevu gasilcev in o prostovoljnih ter 

poklicnih gasilcih. 

 

Bukovec je prebral pismo in podal vprašanje glede Pravilnika o delu regijskih svetov, ki je bil 

sprejet že leta 2002. Zanimalo ga je, ali bo spremenjen Statut GZS in Pravila gasilske službe 

ter ali bo GZS podala kakšne usmeritve na nižje nivoje. Predsednik je odgovoril, da je potrebno 

normativne akte posodabljati in da bo javnost o vsem pravočasno obveščena. Poveljnik GZS se 

strinja, da je pravilnik res problematičen in da bi ga bilo potrebno uskladiti s Statutom. Povedal 

je, da je osnutek pravilnika pripravljen in da je potrebno potrditi tudi Poslovnik. Glede Statuta 

je opozoril, da se bo spremenil šele leta 2020 zaradi zapisanega načina spremembe. Namreč 

Plenum mora sprejeti sklep za spremembo Statuta, kar bo predvidoma storil v letu 2019, potem 

pa novi Statut potrdil leta 2020. 

 

Čampa je vprašala, zakaj so ukinjene napotnice v Vulkanu in opozorila, da osebni zdravniki 

nočejo opravljati zdravniških pregledov. Poveljnik je pojasnil, da je pravilnik sprejet in da 

obstaja neizvajanje zato, ker ministrstvo ni dalo jasnih navodil, kdo in kako ga mora izvajati. 

Poudaril je, da je 4. člen vsebinsko popolnoma enak kot 5. člen v novem pravilniku in ga morajo 

izvajati specialisti dela in športa. Gasilci podpišejo izjavo o zdravstveni sposobnosti, ki velja 

do preklica. Izjava se nahaja v kartoteki. Osebni zdravniki pa morajo spremljati gasilca in 

njegovo zdravstveno stanje. Odgovornost je prenesena na gasilca in osebnega zdravnika. Smole 

je opozoril, da so na Gorenjskem v zdravstvu sprejeli sklep, da osebni zdravniki tega ne bodo 

delali in da morajo gasilci zdravstvene preglede opravljati pri specialistih dela in športa.  

 

 

Dervodel je pozdravil vse prisotne in izrekel čestitke ob mednarodnem dnevu gasilcev ter 

prejemu reda za zasluge za revijo Gasilec, hkrati je čestital tudi vsem članom UO za izvolitev. 

Poudaril je, da se na Upravi zavedajo vloge gasilcev in da so izredno zadovoljni z dosedanjim 

delom ter plodnim sodelovanjem. Pohvalil je predsednika in njegov način dela. V tem mandatu 

pričakuje uspešno delo UO ter dobro sodelovanje z URSZR. Predsednik je povedal, da 



Dervodel vodi sklad, iz katerega se delno tudi financiramo. Poudaril je, da Dervodel razume 

potrebe in želje, kar je za GZS izredno dobrodošlo. Namreč zavedati se je potrebno, da smo z 

URSZR v bistvu sodelavci.  

 

Dakskobler je povedal, da je bil pri gasilcih v Beljaku in da so se posebej zahvalili za prijetna 

doživetja na Kongresu. Menijo, da je bil Kongres manifestacija, na katero smo lahko izjemno 

ponosni.  

 

Predsednik je povedal, da se 5.7. se planira obisk Koroške in da bodo v tem mandatu precej 

krepili mednarodno sodelovanje. Člane UO je seznanil, da gredo v 9.6.2018 v ZDA na CTIF 

konferenco, in sicer odpotujejo Cekvenik, Petek, Dubravac in Neža Strmole.  

 

 

7. Razno  

 

Bukovec je spomnil predsednika na obletnici PGD Iška vas in PGD Stari trg pri Ložu. 

Predsednik je pojasnil, da najvišji predstavnik GZS načeloma obiskuje 100 in več obletnice. 

Poudaril je, da so izredno pomembna pravočasna vabila in najave dogodka, kar se pošilja 

Nevenki Kerin na GZS. Na dogodke v regiji bi morali hoditi predstavniki drugih regij in to bi 

bilo potrebno upoštevati. Prav tako je podal mnenje, da želi biti vnaprej obveščen, če je on 

slavnostni govornik na prireditvi. V preteklosti se je namreč dogajalo, da je za to izvedel na 

sami prireditvi, kar je povzročilo nejevoljo, saj se ni mogel primerno pripraviti na govor. 

Predsednik je opozoril še na izbiro časa za izvedbo prireditve, saj ob 15. uri sredi poletja res ni 

najbolj ugodno stati na vročini. Zaključil je z mislijo, da se bo trudil obiskati kar največ 

prireditev, vendar vseh res ne more. Člane UO je še seznanil, da bo v jesenskem času potekalo 

obiskovanje regij in prosil, da se zagotovi prisotnost županov na teh srečanjih. Ob tem je 

Bregant podal zadržek glede županov, saj jih je v regiji veliko in katerega se naj povabi. 

Poveljnik GZS je pojasnil, da vse regije ne bodo prišle na vrsto jeseni. Hkrati se je zahvalil 

PGD Rakičan in GZ Murska Sobota za izvedbo srečanja slovenske in hrvaške mladine. Pohvalil 

je teren, bil pa je razočaran nad malim številom ekip. Napovedal je izbirno tekmovanje za 

olimpijado v Radljah ob Dravi, ki je bilo 9.6.2018. Naslednja olimpijada  bo v Švici. Drugo 

izbirno tekmovanje bo aprila 2019. Poveljstvo bo zasedalo 21.6.2018, saj je potrebno potrditi 

sodnike za državno tekmovanje, ki je septembra v Gornji Radgoni. Po Poveljstvu sledi dopust 

z izjemo prireditev, ki jih je pa lahko tudi 20 na vikend. 

 

Gačnik je člane UO vprašal, ali se lahko podatki posredujejo med člani. Člani UO so se strinjali 

z izmenjavo.  

 

Jalovec je opozoril na protokol ob obletnicah in prireditvah. Namreč včasih so prireditelji 

nemočni in je prav da se jim nudi pomoč pri protokolu. Meni, da bi bilo treba izdati navodila 

oziroma pravila ob slovesnostih. Opozoril je tudi na problem iskanja organizatorjev za 

orientacijo, državni kviz in druge aktivnosti na nivoju države. Ne razume, zakaj je potrebno 

organizatorje tako iskati. Meni, da bi bilo dobro uvesti vrstni red po regijah in bi bil ta problem 

rešen. 

 

Dakskobler je člane UO seznanil, da bo v Baški grapi potekal 1. gasilski gorski tek in se zahvalil 

UO za podporo tej aktivnosti.   

 

Rančigaj je napovedal 1. sejo NO in povabil namestnika poveljnika in predsednika, glede na to, 

da se bo seja odvijala, ko bosta poveljnik in predsednik v ZDA. NO želi biti pomoč in podpora 



UO, zato ima v mislih, da bi se izdelovala in sprejemala vmesna poročila. UO je operativno 

izvršilni organ in mora vse sile napeti h konkretizaciji programskih usmeritev, ki so zavezujoče. 

Člani UO morajo konstruktivno delati. Opozoril je, da Pravilnik o organizaciji poslovanja GZS 

ni v redu, ker ni vključenega Poveljstva. Imamo 2 zakonita zastopnika, ki sta si enakovredna. 

Limit ima poveljnik glede finančnih poslov. Nehajmo se ukvarjati sami s seboj in sledimo 

programskim usmeritvam. NO bo pomagal.  

 

Predsednik je poudaril, da je NO odgovoren Kongresu, Petek pa je dodal, da namestniki ne 

morejo dajati članom NO pojasnil, saj niso tako podrobno seznanjeni s poslovanjem.  

 

Predsednik je podal še pojasnilo, da bodo seje UO večinoma okoli 16. ali 17. ure, odvijale se 

bodo praviloma na GZS, skupne pa na Igu.  

 

Predsednik se zahvali vsem članom UO za udeležbo in ustvarjalo sodelovanje. Vsem skupaj 

želi prijeten dopust.  

 

Seja je bila zaključena ob 15.50. uri. 

 

Zapisala:         Predsednik: 

Suzana Kralj                    Janko Cerkvenik 


