
ZAPISNIK 2. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI JE BILA 

6. SEPTEMBRA 2018 ob 16.00 uri, V PROSTORIH GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

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

Čampa, Jože Smole, Milan Antolin, Ana Somrak, Franc Bradeško, Jože Derlink, Jože Kašnik, 

Ivan Potočnik, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Alojz Jalovec, Franjo Bukovec, Slavko 

Kramberger, Rudi Kofalt, Janez Liponik, Janko Turnšek, Branko Verk 

 

Ostali prisotni: 

- predsednik NO GZS: Franci Rančigaj 

- predsednik Arbitraže: Matjaž Debelak 

- podpredsednik CTIF: Milan Dubravac 

- v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: Srečko 

Šestan 

- strokovna služba GZS: Suzana Kralj 

 

Opravičeno odsotni: Renata Rupreht, Jože Dakskobler, Janez Bregant 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Imenovanje Svetov in komisij Upravnega odbora GZS 

3. Pregled obstoječega Poslovnika o delu Upravnega odbora 

4. Sofinanciranje regijskih svetov 

5. Predlog razpisa državnega kviza gasilske mladine 2019 

6. Včlanitev PIGD Lesonit v članstvo Gasilske zveze Slovenije 

7. Potrditev prejemnikov odlikovanj od 10.2.2018 do 17.7.2018 

8. Vprašanja in pobude 

9. Razno 

 

1.Potrditev dnevnega reda 

 

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

predlagal dopolnitev dnevnega reda z 2. točko: Pregled zapisnika in realizacija sklepov 1. seje 

UO. Poleg tega je predlagal umik 5. točke: Predlog razpisa državnega kviza gasilske mladine 

2019, in sicer z utemeljitvijo, da mora o tej točki najprej razpravljati Mladinski svet GZS. Po 

točki razno bi si člani UO pogledali film o XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije.  

 

Naslednji dnevni red je dal predsednik na glasovanje: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 1. seje UO GZS 

3. Imenovanje Svetov in komisij Upravnega odbora GZS 

4. Pregled obstoječega Poslovnika o delu Upravnega odbora 

5. Sofinanciranje regijskih svetov 

6. Včlanitev PIGD Lesonit v članstvo Gasilske zveze Slovenije 

7. Potrditev prejemnikov odlikovanj od 10.2.2018 do 17.7.2018 

8. Vprašanja in pobude 

9. Razno 



 

Člani UO niso imeli pripomb na predlagani dnevni red. 

 

Sklep: 

 

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

 

2. Pregled zapisnika in realizacija sklepov 1. seje UO GZS 

 

Predsednik je podal kratko obrazložitev zapisnika po točkah ter člane UO seznanil z realizacijo 

sklepov.  

 

Razprave na zapisnik ni bilo, zato je predsednik predlagal, da člani UO potrdijo zapisnik in 

sklepe 1. seje UO. 

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so soglasno potrdili zapisnik 1. seje UO GZS. 

 

3. Imenovanje Svetov in komisij Upravnega odbora GZS 

 

Predsednik je pojasnil, da smo na Gasilsko zvezo Slovenije prejeli nabor predlogov za svete in 

komisije, ki pa ni bil ravno najboljši. Kljub temu, se je članom UO posredovalo predlagane 

člane za svete in komisije, kot so navedeni v priloženem gradivu, kar je obravnaval tudi kolegij 

GZS. Predsedniki posameznih komisij so hkrati tudi člani UO GZS.  

 

Pri Mladinskem svetu Gasilske zveze Slovenije sta predlagana 2 člana, ki nimata opravljenega 

tečaja za mentorja mladine, kar je za kandidaturo pogoj. Pri Svetu veteranov Gasilske zveze 

Slovenije se doda član Podravske regije, in sicer Jožef Bratuša. Pri Komisiji za priznanja in 

odlikovanja Gasilske zveze Slovenije se predlagani član Anton Strah zamenja z Andrejem 

Vöröšem. Namreč delovanje v tej komisiji je tesno povezano z dobrim poznavanjem 

informacijskega sistema Vulkan. Anton Strah – Dolenjska regija - se doda k Časopisno 

založniškemu svetu Gasilske zveze Slovenije, ki bo tako štel štiri člane.   

 

Delovanje vseh svetov in komisij mora biti v tem mandatu kvalitetno in aktivno.  

 

Predsednik je predlagal odbor za mednarodno sodelovanje, ki bi štel 5 članov za posamezne 

države kot je navedeno v gradivu. Namreč predsednik in poveljnik sta v preteklih mesecih 

aktivno sodelovala s sosednjimi državami in praktično povsod naletela na isto vprašanje: kdo 

bo kontakt med Gasilsko zvezo Slovenije in predstavniki drugih držav.  

 

V odbor za mednarodno sodelovanje se predlagajo naslednji člani: 

1. VilijemTomat – Avstrija (Koroška) 

2. Maks Lešnik – Avstrija (Štajerska) 

3. Joško Berlec - Nemčija 

4. Ludvik Orban - Madžarska 

5. Vilij Bržan – Italija 

Za Hrvaško bosta kontakt predsednik in poveljnik.  

Poleg imenovanja odbora za mednarodno sodelovanje je predsednik predlagal še imenovanje 

nacionalnega odbora za CTIF v sestavi:  



1. Milan Dubravac – podpredsednik CTIF 

2. Janko Cerkvenik – predsednik GZS 

3. Franci Petek – poveljnik GZS 

4. Janja Kramer Stajnko – namestnica predsednika GZS 

5. Darko Muhič – namestnik poveljnika GZS  

 

Poveljstvo je že obravnavalo imenovanje nacionalnega odbora CTIF in sestavo sprejelo.  

Po predstavitvi predlogov za Imenovanje Svetov in komisij Upravnega odbora GZS za 

mandatno obdobje 2018 -2023 je predsednik odprl razpravo.  

 

V razpravi so sodelovali Bukovec, Jalovec, Somrak, Kašnik, Derlink, Kramberger, Verk, 

Antolin, Gačnik in Debelak. Razprava pa je tekla predvsem na temo predlaganih članov za 

Mladinski svet GZS, ki ne izpolnjujeta pogojev. Mnenja članov so bila različna. Nekateri člani 

so opozorili, da če enkrat odstopimo od zadanih pravil, moramo temu slediti tudi v bodoče, zato 

so zagovarjali, da se predlaganih članov ne potrdi. Tov. Derlink je opozoril, da je pravila 

potrebno spoštovati, vendar se jih ne vedno striktno držati, saj se s takim početjem včasih lahko 

naredi več škode kot koristi. Razpravljalci so v razpravi podali tudi predlog, da se naj v 30 dneh 

s strani regije predlaga kandidat, ki izpolnjuje pogoje. Vendar se je takoj odprla dilema, kaj če 

nihče ne bo sprejel te vloge. Problem je najti primernega kandidata, ki želi delati in hkrati 

izpolnjuje vse pogoje. Predsednik je v razpravi predlagal, da se naj predlagana člana potrdita 

pogojno za dobo 1 leta, v tem času pa naj kandidata opravita manjkajoče pogoje.  

 

Član UO Verk je menil, da bi morali predlagane kandidate potrditi v paketu, saj je UO v 

prejšnjem mandatu zavrnil Renato Rupreht, danes pa je predsednica Mladinskega sveta GZS. 

Antolin pa je menil, da bi morali slediti pravilom in ne delati izjem. Somrak Ana je predlagala, 

da se Mladinski svet GZS potrdi kot je predlagano v gradivu, ampak brez 2 kandidatov, ki ne 

izpolnjujeta pogojev. Predsednik je opozoril, da ima mladinski svet pred sabo velike naloge in 

mora začeti delati, zato je člane potrebno čimprej potrditi. Gačnik je opozoril, da mora 

mladinski svet delati. Dejal je, da imata dve regiji človeka, ki bi rada delala, a nimata pogojev. 

V prejšnjem mandatu so se strogo držali pravil, kar je imelo škodo za mladino. Predlagal je, da 

se naj mladinski svet potrdi z izjemo 2 kandidatov, ki lahko nemoteno sodelujeta pri delu, nista 

pa člana sveta. Ko izpolnite manjkajoče pogoje, dobita mandat.  

 

Debelak je opozoril, da se naj v Pravilnik zapiše, da se lahko manjkajoči pogoj pridobi v roku 

1 leta, ker drugače članu mandat preneha. S tem se zadosti, da sledimo pravilniku in praksi. 

Predsednik in poveljnik sta povedala, da je takšna dikcija že zapisana pri funkcionarjih.  

 

Predsednik je nato še povzel, da so v svete in komisije imenovali ljudi, ki so strokovni in z 

veliko znanja, zato ni popolnoma enakomerne zastopanosti po regijah. Poveljnik je dodal, da 

komisije nimajo veze z regijami in da se v posamezno komisijo imenuje član, ki bo doprinesel 

dodano vrednost. Pripravljen predlog je premišljen in preverjen. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje imenovanja predlaganih članov Svetov in komisij Upravnega odbora s 

predlaganimi popravki, predlog članov odbora za mednarodno sodelovanje Gasilske zveze 

Slovenije in nacionalnega odbora za CTIF za mandatno obdobje 2018 – 2023.  

 



Upravni odbor potrjuje sestavo Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije kot je predlagano 

v gradivu, brez članov Mariborske in Notranjske regije. Ti dve regiji lahko predlagata nove 

člane ali pa obstoječe, ko izpolnijo pogoje.  

 

Člani Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije so soglasno sprejeli sklepa s popravki.  

 

4. Pregled obstoječega Poslovnika o delu Upravnega odbora 

 

Predsednik je povedal, da se Poslovnik o delu Upravnega odbora GZS ni nič spremenil. Hkrati 

je predlagal dopolnitev 1. člena, in sicer: 

 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije (v 

nadaljevanju UO) ter se smiselno uporablja za delo Svetov, komisij in odborov, ki jih imenuje 

UO. 

 

Namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko je opozorila, da je potrebno zaradi zgornje 

dopolnitve narediti čistopis celotnega Poslovnika. 

 

Jalovec je v 8. členu predlagal dopolnitev s tajnim glasovanjem. Poveljnik je menil, da se člani 

UO ne morejo posluževati tajnega glasovanja, saj zastopajo regije. Predsednik arbitraže je 

opozoril, da tajno glasovanje opredeljuje Statut v 15. členu, kjer je zapisano, da so volitve javne, 

tajne pa le za predsednika in poveljnika.  

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS soglasno sprejmejo Poslovnik o delu Upravnega odbora Gasilske 

zveze Slovenije s predlaganimi spremembami.  

 

5. Sofinanciranje regijskih svetov 

 

Predsednik na kratko predstavi gradivo. Člani UO so sporočili predsedujoče gasilske zveze, s 

katerimi se sklene pogodba in se jim nakaže denar. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje sofinanciranje regij za leto 2018, v znesku 

45.232,75 €.  

 

Člani upravnega odbora so soglasno sprejeli predlagani sklep.  

 

6. Včlanitev PIGD Lesonit v članstvo Gasilske zveze Slovenije 

 

Predsednik na kratko predstavi priloženo gradivo. Člani UO so izrazili veselje in podporo, da 

se ustanavljajo nova društva.  

 

Sklep: 

 

Gasilska zveza Slovenije v svoje članstvo sprejme Prostovoljno gasilsko društvo Lesonit, Ulica 

Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica (Gasilska zveza Ilirska Bistrica). 

 



Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

7. Potrditev prejemnikov odlikovanj od 10.2.2018 do 17.7.2018 

 

Predsednik na kratko predstavi gradivo. Razprave ni bilo. 

 

Sklep:  

 

Člani Upravnega odbora potrdijo prejemnike odlikovanj po priloženem seznamu za obdobje od 

10.2.2018 do 17.7.2018. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

8. Vprašanja in pobude  

 

Predsednik predlaga za organizatorje mladinskih projektov (orientacija, kviz, DMG in srečanje 

Slovensko Hrvaške mladine) predstavnike iz naslednjih regij za obdobje 2019 - 2022: 

 

2019: 

Orientacija in kviz: Koroška in Posavska regija 

DMG: Savinjsko-šaleška regija 

 

2020:  

Orientacija in kviz: Dolenjska regija in regija Ljubljana I 

Slo-Hrv mladina: Belokranjska regija 

DMG: Zasavska regija 

 

2021:  

Orientacija in kviz: Severno Primorska regija in regija Ljubljana II 

DMG: Posavska regija 

 

2022:  

Orientacija in kviz: Mariborska in Notranjska regija 

Slo-Hrv mladina: Obalno Kraška regija 

DMG: Koroška regija 

 

Predlog je predsednik podal zaradi tega, ker je vsako leto problem najti organizatorja za izvedbo 

zgoraj navedenih mladinskih projektov. Predlagani regiji se medsebojno dogovorita glede na 

svoje možnosti, katera bo izvedla orientacijo in katera državni kviz. Finančno so vse aktivnosti 

pokrite s strani Gasilske zveze Slovenije. Celjska regija ni predlagana za izvedbo nobenega 

projekta, ker leta 2021 gosti olimpijado.  

 

Gačnik je menil, da bi bilo potrebno podati predlog organizatorjev tudi za leto 2023, kar je 

predsednik sprejel.  

 

Kašnik je povedal, da so se v Koroški regiji že predhodno dogovorili, da bi v letu 2019 prevzeli 

organizacijo orientacije, ki se bi naj odvijala na Kopah. Državni kviz bo leta 2019 tako potekal 

v Posavski regiji.  

 



Predsednik bo k predlaganim organizatorjem dodal še predlog za leto 2023. Tako oblikovan 

predlog bo posredoval članom UO z namenom, da ga proučijo na regijah. O predlaganih 

organizatorjih mladinskih projektov za obdobje 2019 – 2023 bodo člani UO glasovali na 

naslednji seji.  

 

Poveljnik je podal informacijo s seje Poveljstva. Člani Poveljstva so potrdili  vse komisije brez 

stresov in bistvenih sprememb, prav tako so potrdili Poslovnik. September je pester na 

tekmovalnem področju. Zaključili so s tekmovanjem gasilskih dvojic, zaključujejo člansko 

tekmovanje. Približuje se državno tekmovanje, kar bo velik dogodek, odvijalo se bo tekmovanje 

GEŠP, sejem, veterani, mladina, člani. Štiri dni bo v Gornji Radgoni izjemno pestro, za nas še 

posebej sobota in nedelja. Potekal bo tudi posvet, pripravljene bodo predstavitve za predavanje 

na nižjih nivojih. Na Poveljstvu so člani ponovno razpravljali o predlaganih navodilih glede 

predaje poročila in pozdravljanja. Navodila so sprejeli, 20 članov je podprlo predlog,  Pomurska 

regija je bila proti.  

 

Po poročilu poveljnika se je razvila razprava glede dilem o neskladju s Pravili gasilske službe. 

Po razlagi poveljnika, da so to začasna navodila, ki bi rešila dilemo na terenu, saj se v različnih 

koncih Slovenije to različno izvaja, se je UO seznanil s sklepom Poveljstva, s pripombo, da je 

potrebno to čim prej jasno zapisati tudi v naših pravilih.  

 

Poveljnik je povedal, da se je delegacija GZS udeležila pogreba češkega predsednika. 

13.10.2018 bo uradna otvoritev regijskega poligona v Radljah ob Dravi. Naslednji regijski 

poligon se bo gradil na Jesenicah. 

 

Predsednik je predlagal, da se dodeli pravica vpogleda v Vulkan vsem članom UO za 

posamezne regije. Predsedniki Svetov in komisij ter podpredsedniki in namestniki dobijo 

pravico do vpogleda podatkov za celotno Slovenijo, prav tako člani Komisije za priznanja in 

odlikovanja Gasilske zveze Slovenije.  

 

Člani UO so soglasno sprejeli predlog dodelitve pravic vpogleda v Vulkan. 

 

Bukovec je predal gradivo za Mladinski svet GZS glede razpisa državnega kviza gasilske 

mladine za leto 2019 kljub umaknjeni točki z dnevnega reda. Gradivo se posreduje predsednici 

MS GZS. 

 

Bukovec je izpostavil problematiko zdravstvenih pregledov, saj jih osebni zdravniki nočejo 

opravljati.  

 

Poveljnik pojasni, da zdravstvene preglede lahko opravlja osebni zdravnik, specialist medicine 

dela in pediater. Vsi so prejeli navodila, ki pa so precej površna. Če opravlja pregled specialist 

medicine dela, mora imeti kartoteko in opraviti pregled po 3. ali 5. členu. Pregled mora biti 

opravljen po pravilniku. Osebni zdravnik bo moral spremljati našega gasilca, pa če mu je to 

prav ali ne. Problem opravljanja zdravstvenega pregleda je tudi cena, ki je od 15 EUR navzgor. 

Bistvo je, da če gasilec opravi pregled in podpiše izjavo, mu pregled velja do preklica. Sam 

gasilec odgovarja zase, osebni zdravnik mu pri tem le pomaga.  

 

V razpravi o zdravstvenih pregledih so sodelovali Derlink, Kofalt, Gačnik in Šestan. Izpostavila 

se je dilema, kateri datum na spričevalu velja: datum pregleda ali datum izdaje spričevala. 

Poveljnik je pojasnil, da smo prejeli dve različni razlagi in da smo zavzeli stališče, da velja 



datum izdaje spričevala iz razloga, ker je lahko le-to izdano po vseh zahtevanih pregledih, ki 

pa niso na isti dan. Odstopanje je lahko tudi za mesec dni.  

 

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem pregleda krvne skupine. Namreč pri zdravnikih ne 

velja izjava gasilca, da ima določeno krvno skupino, ampak zahtevajo pregled krvne skupine, 

kar stane 25 EUR. Krvna skupina v bistvu ni potrebna, zato člani UO predlagano, da to polje 

ostane prazno.  Šestan je predlagal, da če gasilec podpiše izjavo, s katero jamči, da ima določeno 

krvno skupino, mora to za zdravnika zadostovati. Poveljnik je sprejel predlog, da bomo na 

Ministrstvu za zdravje preverili, ali moramo za pridobitev krvne skupine dati kri na pregled ali 

pa velja samo izjava gasilca. 

 

9. Razno  

 

Besedo je dobil Šestan, ki je ugotovil, da je za nami uspešen sestanek. Dejal je, da je potrebno 

z Ministrstvom za zdravje urediti področje zdravstvenih pregledov ter prvih posredovalcev. 

Pripravilo bi se naj navodilo, ki so se ga na Upravi tudi lotili, vendar se je zadeva ustavila zaradi 

dileme, ker imamo posredovalce organizirane ne štiri različne načine. Najprej bi se moral 

spremeniti pravilnik o nujni medicinski pomoči, ki je bil sprejet brez uskladitve z Upravo in 

Ministrstvom za zdravje. Takoj, ko bo imenovana nova vlada, bo Uprava skupaj z GZS odprla 

to problematiko na Ministrstvu za zdravje. Šestan je pohvalil včlanitev PIGD Lesonit v GZS. 

Hkrati je izrazil veselje glede novoizvoljenih funkcionarjev GZS. Vsem je zaželel uspešno delo 

s čim manj težavami, ki jih bomo reševali skupaj.  

 

Predsednik Šestanu čestita za imenovanje v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami in izrazi veselje, da je GZS dobila dobrega sodelavca, ki 

razume delovanje gasilcev.  

  

Rančigaj pove, da so zadeve glede statusa prvih posredovalcev pokrite, ker gre vse preko 112. 

Do težave prihaja zaradi zavarovanja odgovornosti za strokovne napake. Prvi posredovalci ne 

sodijo v redno gasilsko dejavnost in je zavarovanje prvih posredovalcev izvzeto. Zato bi moralo 

biti to urejeno tako, da je nosilec medicina. V pogodbo bi bilo potrebno zapisati, da zavarovanje 

za odgovornost za strokovne napake krije urgentni center.  

 

Čampa je člane UO seznanila, da je 25.8.2018 v Velenju potekalo medgeneracijsko srečanje. 

Udeležba je bila izjemno slaba. V letu 2019 bi naj srečanje potekalo v Belokranjski regiji. 

Smole dopolni, da se na medgeneracijskem srečanju vsako leto pojavljajo ene in iste regije in 

zveze. Kljub zelo močni reklami v letu 2018 po terenu ne vedo nič o tem dogodku zaradi 

preslabe komunikacije na regijah. Smole bo pripravil izsledke ankete, da se bodo člani UO 

lahko na podlagi trdnih podatkov soočili z realnostjo, katere regije so manj aktivne.  

 

Antolin je odprl razpravo o protokolu na terenu. Predsednik je pojasnil, da je bilo izdano 

začasno navodilo o prireditvah, s katerim so se razrešile določene dileme. Dokončno pa bodo 

zadeve razrešene s priročnikom o razvrščanju. Pojasnil je še, da je v času po kongresu obiskal 

13 regij z najmanj 1 in največ 3 prireditvami. Kot predsednik se bo trudil tudi v prihodnje držati 

stik z regijami in tako krepiti medsebojno zaupanje. Poudaril je še, da je odločitev, koga pošlje 

Gasilska zveza Slovenije na določeno prireditev, elementarna pravica vodstva GZS. Na vsako 

vabilo se odzovemo s predstavnikom, ki ga izbere vodstvo GZS, pri tem pa se držimo dogovora, 

da se v regijo pošlje predstavnik sosednje regije. Ta predlog je slabo sprejet v Pomurski regiji, 

medtem ko se druge regije s tako ureditvijo strinjajo.  

 



Antolin je opozoril, da zaradi slabe komunikacije v zadnjem času pride do problema, ko se na 

isti prireditvi pojavita dva predstavnika. Verjetno do tega prihaja zato, ker regijski predsednik 

in poveljnik nista obveščena o tem, kdo pride. Antolin še poudari, da pomurska regija ne bo 

podprla predloga o pozdravljanju in predaji raporta, če je to v nasprotju z zapisanimi pravili. 

Ko bo sprememba zapisana, bodo to podprli brez težav. Ne bodo pa kršili zapisanih pravil. 

Postopek ukinitve pravil in sprejetja novih je vsem znan. 

 

Predsednik je pojasnil, da Nevenka Kerin pošilja odgovore vsem, ki so poslali vabila. Res pa 

je, da ni posredovala podatkov o predstavnikih regijskim predsednikom in poveljnikom, kar bo 

delala v bodoče.  

 

Glede pozdravljanja je poveljnik podal pojasnilo, da je poveljstvo odločilo, da se raport preda 

poveljniku. Trenutno je na terenu tako stanje, da polovica Slovenije daje raport poveljniku, 

polovica pa predsedniku. Dejstvo je, da formacijam poveljuje poveljnik. V razpravo so se 

vključili Antolin, Jalovec, Somrak, Verk, Bukovec, Rančigaj in Gačnik. Izpostavljeno je bilo, 

da sta poveljstvo in upravni odbor dva enakovredna organa, iz česar sledi, da je pri 

pozdravljanju najvišji predsednik, pri vodenju pa poveljnik. To v naših pravilnikih ni jasno 

zapisano, zato prihaja do dilem, ki sta jih poveljnik in predsednik poskušala rešiti. Somrakova 

je opozorila, da je spremembo poveljstvo sicer sprejelo, ampak ni pa tega zapisanega v pravilih 

gasilske službe. Poveljnik je pojasnil, da se čaka na spremembo zakona o gasilstvu, čemur bodo 

sledile spremembe pravil in drugih pravilnikov. Rančigaj je poudaril, da je novost le predaja 

raporta, medtem ko pri pozdravljanju ni problemov. Organizacija se je zavestno odločila za 

dvotirno vodenje. Problem je, ker nimamo usklajenih aktov. Gačnik je poudaril, da se raport 

preda najvišjemu predstavniku.  

 

Predsednik je poudaril, da je potrebno ločiti med vodenjem in upravljanjem. Vodenje je 

poveljnikovo, upravljanje pa predsednikovo oziroma za finančno poslovanje odgovarja 

predsednik, za operativo pa poveljnik.  

 

Predsednik je člane UO seznanil, da sta bila s poveljnikom na določenih posvetih po 

posameznih regijah in da že imata plan, da do poletja 2019 naredita razgovore in posvete na 

vseh regijah.  

 

Jalovec je podal pobudo, da se naj oblikuje oziroma ažurira pravilnik o delovanju regijskih 

svetov, saj vsaka regija deluje po svoje. Kramberger bo posredoval pravilnik Mariborske regije 

kot delovni osnutek, kar bo olajšalo delo.  

 

Dubravac je člane UO seznanil, da je 9. in 10.11. strokovni seminar. V bodoče bo za vsako sejo 

UO kratko informacijo o delovanje CTIF.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:25. uri. Nadaljevalo se je z ogledom filma s kongresa do 20. ure. 

 

Zapisala:         Predsednik: 

Suzana Kralj                    Janko Cerkvenik 


