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Z A P I S N I K 
11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v torek, 1. 10. 2019, ob 15.30 uri,  

v prostorih Mladinskega doma v Hodošu. 

 
PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Milan Antolin, Franc Bradeško, Janez Bregant, 
Franjo Bukovec, Jože Dakskobler, Jože Derlink, Slavko Jalovec, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko 
Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan Potočnik, Renata Rupreht, Jože Smole, 
Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko Verk. 
 

OSTALI PRISOTNI: 

 predsednik NO GZS: Franci Rančigaj 

 podpredsednik CTIF: Milan Dubravac 

 strokovna služba GZS: Nevenka Kerin 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- člani Upravnega odbora: Elizabeta Čampa, Uroš Gačnik, Miran Gregorič. 
 

Pred sejo so člani Upravnega odbora počastili spomin na častnega predsednika Ernesta Eörya 

in na njegov grob položili cvetje. 

Predsednik Janko Cerkvenik je na seji pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red v 

potrditev. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora GZS 
3. Informacija o evropskih projektih 
4. Poročilo o praznovanjih v Metliki 
5. Finančno poročilo mladinske gasilske olimpijade v Švici 2019 
6. Potrditev razpisa za državni kviz gasilske mladine 2020 
7. Operativne zadeve 
8. Potrditev inventurnih komisij 
9. Vprašanja in pobude 
10. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora GZS so potrdili dnevni red 11. seje. 
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Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora GZS (skupne seje)  
 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep št. 2: 

Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 10. seje skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva 

GZS. 

 

Ad 3. 

Informacija o evropskih projektih 

 

Informacijo o evropskih projektih je podal poveljnik Franci Petek. Vsebina projektov je opisana 

v prilogi k zapisniku. 

Sklep št. 3: 

Upravni odbor GZS se je seznanil z informacijo o evropskih projektih. 

 

Ad 4. 

Poročilo o praznovanjih v Metliki 

 

Dogodke ob 150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem sta povzela predsednik in 

poveljnik Janko Cerkvenik in Franci Petek. Vsi dogodki so bili izvrstno izpeljali, dokazali smo, 

kje je mesto naše organizacije v naši državi. Odmevna je bila prireditev ob 50-letnici 

Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča, ki smo jo združili z zaključkom likovnega in 

literarnega natečaja slovenskih osnovnih šol, veličastna je bila tudi slavnostna akademija ob 

70-letnici Gasilske zveze Slovenije in na koncu mimohod gasilcev z govorom predsednika Vlade 

RS Marjanom Šarcem. Velik pečat so prireditvam dodali visoki državni in tuji gostje. 

Praznovanje bomo zaključili s slavnostno prireditvijo 15. novembra v Cankarjevem domu. 

Sklep št. 4: 

Upravni odbor GZS je potrdil poročilo o praznovanjih 150-letnice gasilstva na Slovenskem v 

Metliki. 

 

Ad 5. 

Finančno poročilo mladinske gasilske olimpijade v Švici 2019 
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Poveljnik Franci Petek je predstavil velik uspeh naših ekip na olimpijadi. Mladinke PGD Zbilje 

so postale olimpijske prvakinje. 

Na vprašanje oz. pripombo Franja Bukovca, da poškodba, ki se je zgodila enemu izmed 

tekmovalcev Drenovega griča ni bila primerno obravnavana, mu je poveljnik Petek odgovoril,  

da ni bil seznanjen z nobeno pripombo in da bi bilo kaj narobe. Tekmovalec je šel na predlog 

zdravnice v bolnico, kjer se je izkazalo, da poškodba ni huda, da pa tekmovati zaradi le-te ne 

bo mogel. 

Finančni del je predstavljen v priloženem gradivu. 

Sklep št. 5: 

Upravni odbor GZS je potrdil finančno poročilo mladinske gasilske olimpijade v Švici 2019. 

 

Ad 6. 

Potrditev razpisa za državni kviz gasilske mladine 2020 

 

Državni kviz gasilske mladine bo v letu 2020 potekal 4. aprila,  v Trebnjem. Novosti letošnjega 

razpisa je obrazložila predsednica Mladinskega sveta GZS Renata Rupreht. Člani Upravnega 

odbora na razpis niso imeli pripomb, zato so sprejeli  

 

Sklep št. 6: 

Upravni odbor GZS je potrdil razpis državnega kviza gasilske mladine 2020. 

 

Ad 7. 

Operativne zadeve 

Poveljnik Franci Petek je poročal o aktivnostih na operativnem področju, in sicer: 

 

Na začetku meseca oktobra, meseca požarne varnosti je bila organizirana novinarska 

konferenca, ki je bila slabo obiskana.  

V oktobru bodo v času od 17. do 19. v Postojni potekali Bogatajevi dnevi, kjer bodo potekali 

številni posveti, med njimi tudi posvet enot širšega pomena in posvet: »Požarna varnost v 

večstanovanjskih objektih«. Potekalo bo tudi tekmovanje GEŠP in mednarodno tekmovanje. 

Gasilska zveza Slovenije bo prisotna v notranjem razstavnem prostoru, v zunanjem bo potekala 

delavnica gašenja začetnih požarov. Organizirana bo tudi velika gasilska vaja. 

Zaključena so vsa pokalna tekmovanja članov A in B, starejših gasilcev in tekmovanje dvojic 

Fire Combat. 

Priprave na olimpijado 2021 v Celju intenzivno tečejo. Na obisku smo imeli komisijo za 

tekmovanja CTIF, ki je pregledala potek priprav. Za opremo za športni del tekmovanja se 
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dogovarjamo z Upravo, da bi najeli opremo iz Češke. Za ostalo opremo se dogovarjamo s 

podjetjem Rosenbauer.  

V pripravi je razpis izobraževanj in usposabljanj za leto 2020. Ker so se ure inštruktorjev 

povišale za 20% bomo morali zagotoviti dodatna sredstva. 

 

Sklep št. 7: 

Upravni odbor GZS je sprejel poročilo o aktivnostih na operativnem področju. 

 

Ad 8. 

Potrditev inventurnih komisij 

Člani Upravnega odbora na gradivo niso imeli pripomb. 

Sklep št. 8: 
Upravni odbor GZS potrjuje inventurne komisije za popis naložb in dolgoročnih sredstev, 
zalog blaga in denarnih sredstev, terjatev in obveznosti. 
 
 

Ad 9. 

Vprašanja in pobude 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je člane obvestil o aktivnostih, za katere so že poznani datumi. 

 

Zadnja, skupna seja Upravnega odbora in Poveljstva bo v soboto, 14. decembra 2019 v Križah 

pri Tržiču. 

Plenum GZS bo 18. aprila 2020 v Šentjerneju. 

Posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez bo 10. in 11. januarja 2020. Lokacija še ni 

znana. Člane Upravnega odbora je pozval, naj do 15. novembra 2019 pošljejo predloge 

tematik, o katerih bi govorili na posvetu. 

Strokovna ekskurzija Upravnega odbora in Poveljstva bo 29. in 30. novembra 2019 v Split.  

Od 15. do 20. junija bo v Hannovru potekla sejem Interschutz. Člani morajo do konca oktobra 

sporočiti, ali se bodo sejma udeležili s svojimi gasilskimi zvezami, ali preko Gasilske zveze 

Slovenije. 

Upravni odbor je sprejel v vednost dopis Sveta članic v zvezi s parado v Metliki in objavami 

člankov v časopisih, vezano na članice gasilke. 

Milan Dubravac se je zahvalil za podporo pri ponovni kandidaturi za podpredsednika CTIF. 

Navzoče je seznanil s seminarjem, ki ga CTIF organizira v Ostravi. 
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Jože Dakskobler je prenesel zahvalo poveljnika avstrijske koroške deželne gasilske zveze 

Rubina za izvrstno prireditev v Metliki. 

Franc Bradeško je predlagal, da se pripravi terminski plan za obravnavo statusa gasilca. 

Obvestil je o srečanju starih gasilskih brizgaln, ki je potekalo v soboto, 5. oktobra 2019. 

Sistem delitve kart za Cankarjev dom je treba poslati v vednost članom Upravnega odbora. 

V roku enega meseca bodo člani potrdili sofinanciranje regija za leto 2019. 

Poveljnik Franci Petek je člane seznanil s ponudbo Romana Končarja, ki pripravlja televizijsko 

oddajo in v kateri bi gasilci nastopali kot pevci.  

Po razpravi, v kateri so bili člani različnih mnenj je Upravni odbor sprejel  

Sklep št. 9: Proti sklepu so glasovali Franc Bradeško, Ana Somrak in Janko Turnšek, 

Upravni odbor podpira ponudbo Romana Končarja s pogojem, da o nastopajočih predhodno 

poda mnenje matična gasilska zveza. 

  

Ad 10. 

Razno 
 

Karolina Vrtačnik, avtorica knjige »Gasilci naš ponos«, nam je predstavila vsebino knjige in 

stroškovnik. 

Članu Upravnega odbora naj do 16. oktobra 2019 sporočijo okvirno število knjig, ki bi jih 

naročile njihove regije, saj bo od tega odvisna tudi naklada knjige. 

Franc Rančigaj je v zvezi s televizijskim prispevkom litijskih gasilcev povedal, da sicer zagovarja 

svobodo govora, da pa je bil s tem kršen kodeks etike prostovoljnega gasilca. Zadeve bi morali 

rešiti v okviru društva in zveze. Ostali razpravljavci so se strinjali z njim. 

7. decembra 2019 bo v Domžalah potekal dobrodelni koncert za Ustanovo Metoda Rotarja. 

Darko But je spregovoril o aktivnostih na Upravi RS za zaščito in reševanje. 

Po predstavitvi Občine Hodoš, gostitelja Ludvika Orbana, se je predsednik Janko Cerkvenik 

gostitelju lepo zahvalil za sprejem. 

       

     Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 

 


