
ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI JE BILA 

19. OKTOBRA 2018 ob 17.00 uri, V PROSTORIH GOSTIŠČA VIDRGAR V VIDRGI 

 

 

Prisotni člani UO GZS: Janko Cerkvenik, Milan Antolin, Franc Bradeško, Janez Bregant, 

Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Dakskobler, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran 

Gregorič, Alojz Jalovec, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janez Liponik, Renata 

Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko Verk. 

 

Ostali prisotni: 

- predsednik NO GZS: Franci Rančigaj 

- predsednik Arbitraže: Matjaž Debelak 

- podpredsednik CTIF: Milan Dubravac 

- strokovna služba GZS: Nevenka Kerin 

 

Opravičeno odsotni: Franci Petek (na seji Poveljstva), Janja Kramer Stajnko, Ivan Potočnik. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

3. Predlog razpisa državnega kviza gasilske mladine 2019 

4. Strokovna ekskurzija 

5. Informacija o pripravah na praznovanje jubilejev v letu 2019 

6. Informacija o delu CTIF 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

 

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

predlagal dopolnitev dnevnega reda z zadnjo -7. točko predlogi in pobude.  

 

Člani UO niso imeli pripomb na dopolnjen predlagani dnevni red. 

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so  potrdili dnevni red 3. seje. 

 

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

 

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

sklepov.  

 

Na zapisnik 2. seje je bila podana pripomba, da Upravni odbor ni sprejel navodil o predaji 

raporta, pač pa se je z njimi seznanil.  

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so z zgoraj navedenim popravkom potrdili zapisnik 2. seje UO 

GZS. 



 

Vezano na razpravo in sklepe prejšnje seje so člani podali informacijo o organizaciji državnih 

mladinskih tekmovanj v prihodnjih letih. Za leto 2019 se je za državno tekmovanje v orientaciji 

javila Koroška regija, za državni kviz gasilske mladine pa Posavska regija. 

V letu 2020 bo kviz potekal v Dolenjski regiji, orientacija v regiji Ljubljana I, srečanje 

slovenske in hrvaške gasilske mladine pa v Belokranjski regiji. Leta 2021 bo organizacijo 

orientacije prevzela Severnoprimorska regija, kviz pa regija Ljubljana II. Leta 2022 sta za 

organizacijo kviza zainteresirani Notranjska in Mariborska regija, za orientacijo se morata ti 

dve regiji dogovoriti med seboj. Srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine bo potekalo v 

Obalnokraški regiji. 

 

Za srečanje društev Mladi gasilec je treba predhodno poiskati informacije, v katerih osnovnih 

šolah sploh še delujejo. Zato pošljemo vprašalnik po gasilskih zvezah in se na osnovi zbranih 

podatkov odločimo kako naprej. Alternativa državnemu srečanju društev Mladi gasilec je 

srečanja mladine za katerega je Mladinski svet že pripravil program, ki bi ga predsednica MS 

GZS Renata Rupreht predstavila na naslednji seji.  

 

Uroš Gačnik je predlagal, da člani z glasovanjem potrdijo Cveta Marinška iz GZ Ribnica v 

Časopisno založniški svet GZS, kar je tudi predlog regije Ljubljana II. 

 

Sklep: Cveto Marinšek se imenuje v Časopisno založniški svet Gasilske zveze Slovenije. 

 

Uroš Gačnik je tudi predlagal, da se v komisijo za informatiko Gasilske zveze Slovenije 

imenuje strokovno sodelavko za področje informatike v strokovni službi GZS, Dragico 

Lenarčič. 

 

Sklep: Po pridobitvi soglasja regije Ljubljana I se Dragico Lenarčič imenuje v Komisijo za 

informatiko Gasilske zveze Slovenije. 

 

Nika Zibelnik je opravila izpit za mentorja mladine, ki je bil pogoj, da se imenuje v članstvo 

Mladinskega sveta GZS. 

 

Sklep: Nika Zibelnik se imenuje v Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije. 

 

3. Predlog razpisa državnega kviza gasilske mladine 2019 

 

Gradivo za državni kviz, ki so ga člani prejeli z vabilom je obrazložila predsednica MS GZS 

Renata Rupreht. Predlagala je rok prijave 18. marec 2019. 

Rudi Kofalt je predlagal, da v  kolikor je bila ekipa prijavljena na tekmovanje in se tekmovanja 

ni udeležila, se takšno ekipo označi z oznako: NIT – ni tekmovala. 

 

Sklepa: 

 

1. Upravni odbor potrjuje razpis za državni kviz gasilske mladine v letu 2019 z zgornjima 

popravkoma. 

 

 2. Komisijo za informatiko Gasilske zveze Slovenije se zadolži, da pripravi slovensko spletno 

orodje za generiranje matrike črk, znotraj katere se išče besede ali besedne zveze z gasilsko 

tematiko za tekmovalno disciplino »Poišči besede«.   

 



 

 

4. Strokovna ekskurzija 

 

Predsednik je predstavil predlog strokovne ekskurzije za člane organov Gasilske zveze 

Slovenije. Povabljena je tudi strokovna služba. 

Ekskurzija je predvidena za 23. in 24. novembra 2018 na Madžarsko. 

V petek, 23. novembra 2018 je predviden odhod v jutranjih urah, v Budimpešti bo predstavitev 

organiziranosti njihovega gasilstva in ogled gasilskega muzeja. Drugi dan pa turistični ogled 

Budimpešte. 

 

5. Informacija o pripravah na praznovanje jubilejev v letu 2019 

 

Informacijo je podal predsednik. Leto 2019 je za slovensko gasilstvo leto jubilejev, saj 

praznujemo 150 let gasilstva na Slovenskem, 50 let delovanja Slovenskega gasilskega muzeja 

dr. Branka Božiča in 70- letnico  ustanovitve Gasilske zveze Slovenije. Osrednji prireditvi bosta 

potekali 7. in 8. septembra 2019 v Metliki. V  soboto, 7. septembra 2019, bo svečanost ob 

ustanovitvi prvega prostovoljnega gasilskega društva – PGD Metlika, v nedeljo, 8.9.2019 pa 

svečanost s parado  ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem. Poleg teh glavnih prireditev bodo 

potekale še druge aktivnosti v čast visokih jubilejev.  

 

6. Informacija o delu CTIF 

 

Informacijo je podal podpredsednik CTIF Milan Dubravac. 

9. in 10. novembra 2018 bo v Bruslju potekal strokovni seminar na temo novih izzivov za 

gasilce. Predstavljeni bodo najnovejši trendi v gasilstvu, organiziranost in izmenjava strokovnih 

mnenj. 

Predlagal je, da se sestane Nacionalni odbor CTIF in določi, v katerih komisijah bomo 

sodelovali in kdo nas bo zastopal. Bistvenega pomena je znanje tujega jezika, da predstavniki, 

ki sodelujejo v komisijah znanja lahko prenašajo v naše okolje. Leta 2019 je delegatska 

skupščina julija v Švici, pred mladinsko gasilsko olimpijado. 

 

Predsednik je predlagal, da se nacionalni odbor CTIF sestane v drugem tednu novembra.  

Poročal je o obisku predstavnikov Komisije za tekmovanja CTIF v Celju, kjer so si ogledali 

pogoje za izvedbo olimpijade 2021. Z videnim so bili predstavniki zadovoljni, sprejel jih je tudi 

župan, ki je tudi medijsko podprl projekt olimpijade. Potekala bo od 18. do 25. julija 2021. 

Naslednji sestanek komisije bo 17. septembra 2019. 

Konec meseca oktobra bo na Dunaju potekala Komisija za Podonavje, novembra pa Komisija 

za članice CTIF, ravno tako na Dunaju, ki se je bosta udeležili predsednica Sveta članic 

Elizabeta Čampa in namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko, v bodoče pa se bo sej 

udeleževala samo namestnica. 

 

7. Predlogi in pobude 

 

Predsednik je predlagal vsebino sobotne skupne seje, kjer bi pregledali zakonodajo in splošne 

akte in se dogovorili, kateri od teh je potreben dopolnil in popravkov. 

 

Franci Rančigaj je predlagal, da bi morala Gasilska zveza Slovenije zavzeti stališče v zvezi z 

plačilom taks za zaporo ceste ob paradah. Nuška Somrak je odgovorila, da v zvezi s tem ne 



bomo dosegli oprostitve, tudi zapore cest bodo vse težje, saj gre za pritiske gospodarstva na 

lokalne skupnosti. 

 

Na predlog Pomurske regije, da se prestavi datum orientacije na kasneje je Upravni odbor 

zadolžil predsednico MS, da naj mladinski svet pobudo prouči in zavzame stališče v zvezi s 

tem. 

 

Branko Verk je opozoril na pomanjkljivosti protokola na zaključku državnega tekmovanja, kjer 

predsednik vlade predsednika GZS ni pozdravil. To se v prihodnosti ne sme več dogajati. 

 

Slavko Kramberger je člane obvestil o praznovanju 70-letnice gasilske zveze in gasilske brigade 

Maribor v mesecu oktobru naslednje leto. 

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo od 10. do 15. decembra 2018. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.  

 

Zapisala:         Predsednik: 

Nevenka Kerin                   Janko Cerkvenik 


