
ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE (v 

nadaljevanju UO GZS), KI JE BILA 25. JANUARJA 2019 OB 16.00 uri, V PROSTORIH PGD 

BOHOVA 

 

 

Prisotni člani UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Franc Bradeško, Janez Bregant, Franjo 

Bukovec, Jože Dakskobler, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Alojz Jalovec, Jože 

Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janez Liponik, Ivan Potočnik, 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 

- generalni direktor URSZR: Darko But 

- glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Boris Balant 

- strokovna služba GZS: Suzana Kralj, Nevenka Kerin 

 

Opravičeno odsotni: Milan Antolin, Elizabeta Čampa, Janja Kramer Stajnko.  

 

Pred začetkom seje so nas pozdravili: Slavko Kramberger, predsednik Gasilske zveze Maribor 

in član UO GZS, Aleš Ciringer, direktor gasilske brigade Maribor, Boštjan Frangež, predsednik 

PGD Bohova, kasneje pa se nam je pridružil še župan Občine Hoče Slivnica dr. Marko Soršak. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 

3. Pravilnik o organizaciji poslovanja GZS in organizaciji in sistematizaciji delovnih 

mest v strokovni službi 

4. Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih v GZS 

5. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2018 

6. Potrditev inventurnega zapisnika zalog blaga 

7. Potrditev prejemnikov odlikovanj 

8. Predlog razpisov za sofinanciranje mladine iz sredstev gasilske doplačilne znamke  

- sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz 

sredstev gasilske doplačilne znamke 2018 

- sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2019 

9. Predlog razpisa srečanja gasilske mladine 2019 

10. Predlog razpisa državnega tekmovanja v orientaciji 2019 

11. Predstavitev gasilske uniforme 

12. Vprašanja in pobude 

13. Razno 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je vse prisotne pozdravil in se lepo zahvalil gostiteljem ter 

predlagal v sprejem dnevni red seje, s tem, da se 2. točka zamenja 11. točko.  

 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Pravilnik%20o%20organizaciji%20in%20sistemizaciji_spremembe%20opisov%20del%20in%20nalog,%20sprejeto%20na%20UO_oktober_2017.doc
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Pravilnik%20o%20organizaciji%20in%20sistemizaciji_spremembe%20opisov%20del%20in%20nalog,%20sprejeto%20na%20UO_oktober_2017.doc


Člani UO niso imeli pripomb na dopolnjen predlagani dnevni red. 

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so  potrdili dnevni red 6. seje. 

 

11. Predstavitev gasilske uniforme 

 

Sonja Šterman je predstavila spremembe gasilske uniforme, ki bo v bodoče bolj sodobna. 

Predstavljene so bile vse variante možne prenove in dodatki, ki spadajo zraven. Spremembe bo 

sprejemalo Poveljstvo na naslednji seji, uniforma pa bo predstavljena tudi na dnevu 

predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, 1. in 2. februarja v Izoli. 

 

Člani Upravnega odbora GZS so podprli predlog suknjiča brez zgornjih poklopov in s štirimi 

gumbi. 

 

2. Pregled zapisnika 5. seje  

 

Člani UO GZS na zapisnik 5. seje niso imeli pripomb. 

 

Sklep: 

 

Sprejme se zapisnik 5. seje UO GZS. 

 

3. Pravilnik o organizaciji poslovanja GZS in organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v 

strokovni službi 

 

Pravilnik je obrazložil poveljnik Franci Petek in so ga člani prejeli z vabilom. Spremembe so 

bile nujne, pri popravkih je sodelovala tudi zunanja odvetnica, ki je poskrbela za pravno 

podprtost dokumenta.  

 

V razpravi je Franjo Bukovec predlagal, da se v sistemizacijo vključi tudi zaposlitev 

predsednika GZS.  

 

Slavko Jalovec je postavil vprašanje pooblastil, ki jih določa 6. člen. Podal je tudi pobudo, da 

se v 8. člen vključi način porabe finančnih sredstev za delovanje regij. 

 

Jože Smole je predlagal, da se v aktu določi postopek včlanjevanja regijskih gasilskih zvez, v 

kolikor bi postale pravne osebe. 

 

Predsednik je pojasnil, da se delovno mesto predsednika zaenkrat ne bo sistemiziralo, v kolikor 

se bo v prihodnje pokazala potreba po tem, se bo Pravilnik dopolnil. Strinja pa se, da se v 6. 

člen Pravilnika doda, da predsednik funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. 

 

V zvezi s pooblastilom je poveljnik obrazložil, da se pooblastila nanašajo na člane organov, ki 

Gasilsko zvezo Slovenije zastopajo na raznih prireditvah. V kolikor bi član organa podpisoval 

kakršnokoli listino za GZS, pa mora imeti pisno pooblastilo.  

 

Poraba sredstev za delovanje regij je odločitev posamezne regije, zato v ta Pravilnik ne spada.  

 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Pravilnik%20o%20organizaciji%20in%20sistemizaciji_spremembe%20opisov%20del%20in%20nalog,%20sprejeto%20na%20UO_oktober_2017.doc
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Pravilnik%20o%20organizaciji%20in%20sistemizaciji_spremembe%20opisov%20del%20in%20nalog,%20sprejeto%20na%20UO_oktober_2017.doc


Postopek včlanjevanja regijskih gasilskih zvez bo potrebno opredeliti v spremembah Statuta. 

 

Darko But je podprl akt o sistemizaciji delovnih mest in dodatno sistemizirana delovna mesta, 

ker je to potrebno za izdelavo Meril o popolnitvi delovnih mest v sistemu zaščite in reševanja. 

V merila bo vključena tudi nova metodologija za usposabljanja in nove cene za predavatelje. 

 

Sklepa: 

 

1. Upravni odbor potrjuje Pravilnik o organizaciji poslovanja Gasilske zveze Slovenije in 

sistemizacije delovnih mest v strokovni službi z dopolnitvijo 1. odstavka 6. člena -  »ali 

poklicno«.  

 

2. Upravni odbor pooblašča kolegij, da izvaja kadrovske postopke v skladu s sprejeto 

sistemizacijo in finančnimi možnostmi.  

 

 

4. Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih v GZS 

 

Pravilnik je obrazložil poveljnik Franci Petek.  

Upošteva se pripomba Slavka Jalovca, da se zadnjem odstavku 9. člena popravi slovnična 

napaka in da se določi obdobje ocenjevanja. 

 

Sklepa: 

 

1. Upravni odbor potrjuje spremembo drugega stavka zadnjega odstavka 9. člena, ki se glasi: 

 

»Pri tem se upošteva, da delavci, ki so v preteklem koledarskem letu na podlagi opravljenih 

razgovorov dosegli povprečno oceno, nižjo od 3,00, niso upravičeni do izplačila delovne 

uspešnosti, delavci, ki so dosegli povprečno oceno med 3,00 in 4,00, so upravičeni do izplačila 

delovne uspešnosti do največ 10 % osnovne plače, delavci, ki so dosegli povprečno oceno nad 

4,00, pa so upravičeni do izplačila delovne uspešnosti do največ 20 % osnovne plače za tekoče 

ocenjevalno obdobje.« 

 

2. Upravni odbor potrjuje Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih v GZS z zgoraj 

navedenim popravkom. Pravilnik začne veljati dan 1.2.2019. 

 

 

5. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2018 

 

Razpis je predstavil Jože Dakskobler, ki začasno nadomešča predsednika Komisije za priznanja 

in odlikovanja Mirana Gregoriča.  

Povedal je tudi, da je komisija obravnavala predloge Slavka Jalovca za spremembe kriterijev in 

Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. Komisija je predloge evidentirala in jih bo obravnavala 

pri morebitni spremembi Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih.  

 

Uroš Gačnik je predlagal, da se v spremembe Pravilnika o odlikovanjih doda tudi možnost, da 

predsednik in poveljnik GZS lahko predlagata člane organov za posamezna odlikovanja.  

 

 

Sklep: 



Upravni odbor potrjuje Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca 

za leto 2019 s pripadajočimi merili. 

 

6. Potrditev inventurnega zapisnika zalog blaga 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje inventurni zapisnik zalog blaga. 

 

7. Potrditev prejemnikov odlikovanj 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje prejemnike odlikovanj od 18.7.2018 do 17. 1. 2019. 

 

 

8. Predlog razpisov za sofinanciranje mladine iz sredstev gasilske doplačilne znamke  

a. sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz 

sredstev gasilske doplačilne znamke 2018 

b. sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2019 

 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje razpis za sofinanciranje programov za gasilsko mladino na nivoju 

gasilskih regij iz sredstev gasilske doplačilne znamke 2018 in razpis za sofinanciranje 

letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2019. 

 

9. Predlog razpisa srečanja gasilske mladine 2019 

 

Predsednica Mladinskega sveta Renata Rupreht je povedala, da je razpis ponovno pregledal 

Mladinski svet v novi sestavi in ga predlaga v sprejem Upravnemu odboru. Predlagala je, da bi  

se za izvedbo dogovorili v okviru medgeneracijskega srečanja v letu 2019. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje razpis za srečanje gasilske mladine v letu 2019. Datum in kraj se določi 

naknadno. 

 

 

10. Predlog razpisa državnega tekmovanja v orientaciji 2019 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje razpis za državno tekmovanje v orientaciji, ki bo v Koroški regiji. 

 

 

 

11. Vprašanja in pobude 

 



Člani Upravnega odbora so priloženo k gradivu za sejo prejeli Pravilnik o delovanju regijskih 

svetov. Ker ga v vseh regijah še niso obravnavali, se potrditev preloži na naslednjo sejo. 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je poročal o pripravah na praznovanja 150-letnice gasilstva na 

Slovenskem. Predstavil je logotip, ki so ga člani Upravnega odbora potrdili. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor potrjuje predlagani logotip 150-letnice gasilstva na Slovenskem. Uporabljajo ga 

lahko: Gasilska zveza Slovenije, Belokranjska regija, Gasilska zveza Metlika, Prostovoljno 

gasilsko društvo Metlika in Občina Metlika. 

 

Pobudo Slovenskih novic za ponovno izbiranje »Naj gasilka« je Svet članic GZS zavrnil, zato 

bi letos izbirali »Naj gasilsko društvo«. Člani Upravnega odbora so bili mnenja, da je to dobra 

promocija za gasilstvo, zato so sprejeli 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor podpira in sprejema predlog časopisa Slovenske novice za izbor naj gasilskega 

društva v letu 2019. 

 

Poveljnik Franci Petek je Upravni odbor seznanil z ugotovitvami arhitektov, ki menijo, da se 

zaradi racionalnosti stavbe Gasilske zveze Slovenije ne izplača obnavljati, zato so predlagali, 

da se obstoječa zgradba zruši ali se išče lokacija, kjer bi gradili na novo. 

 

Darko But je Upravni odbor seznanil, da sta v sklopu Ministrstva za obrambo možni lokaciji v 

Dovježu in vojašnici Šentvid. 

 

Za možne lokacije v lasti Mestne občine Ljubljana se bo vodstvo pozanimalo na razgovoru pri 

županu Zoranu Jankoviču. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor pooblašča vodstvo, da nadaljuje aktivnosti v zvezi s prenovo oz. gradnjo sedeža 

Gasilske zveze Slovenije na novi lokaciji. 

 

12 .Razno 

 

Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje je poročal o trenutnih 

aktivnostih na Upravi. 

 

Boris Balant, novi glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, se je predstavil in izrazil željo, da bi bilo sodelovanje tako dobro kot v preteklosti.  

 

Janez Bregant je Darku Butu postavil vprašanje, v kakšni višini so iz strani države financirane 

enote širšega pomena in za kaj ta denar lahko porabijo. V okviru njihove gasilske zveze deluje 

enota širšega pomena, vendar nimajo podatka o financiranju. 

 

Darko But je odgovoril, da so vsako leto podpisani aneksi k pogodbam in da ti podatki niso 

skrivnost, zato jih bodo posredovali tistim gasilskim zvezam v okviru katerih te enote delujejo. 



Poveljnik Franci Petek je na to temo povedal, da se na področju Gešpov pripravljajo 

spremembe. Predstavniki teh enot razlagajo, da so državne enote, kar ni res. So lokalne enote, 

dodatna sredstva s strani države pa dobijo za opravljanje širših nalog. 

 

Milan Dubravac, podpredsednik CTIF je prisotne seznanil z dogajanjem v CTIF. V letošnjem 

letu se bo nadaljeval seminar o novih tehnologijah, julija bodo v Švici volitve podpredsednikov 

in generalnega sekretarja. 

 

6. in 7. aprila bodo na Rogli potekali Stevanovičevi dnevi z veliko strokovne vsebine.  

 

Predsednik Janko Cerkvenik je povedal, da smo podali ponovno kandidaturo Milana  Dubravca 

za podpredsednika CTIF. 

 

Prisotne je predsednik tudi pozval, da naj v regijah, ki jih predsednik in poveljnik še nista 

obiskala, predlagajo datume do prve polovice leta. 

 

Franjo Bukovec je opozoril na problem prvih posredovalcev – odgovornosti, financiranja in 

zavarovanj. 

 

Poveljnik Franci Petek je odgovoril, da zadeve niso sistemsko urejene. Za prve posredovalce – 

gasilce je podlaga v Pravilniku o nujni medicinski pomoči. Če so aktivirani preko 112 so deležni 

tudi vseh bonitet. Pogodbo podpisujejo Center za obveščanje, občina, ki zagotavlja financiranje 

in Uprava RS za zaščito in reševanje, ter vsak posameznik,  društvo in zveza pa mu omogočata 

sistem aktiviranja. Obstaja pa še dilema, kako je z nezgodnim zavarovanjem. To namreč ni 

vključeno v bonitete, vezane s pogodbo 112, to zavarovanje je vezano na naše delovanje. To je 

eno izmed tem za razgovore pri zavarovalnicah. 

 

Darko But je dodal, da je treba spremeniti Pravilnik o nujni medicinski pomoči. 

 

Franci Rančigaj je povedal, da kljub pismu, ki ga je minister za zdravje poslal direktorjem 

zdravstvenih domov, o izvajanju zdravniških pregledov operativnih gasilcev, zdravniki tega še 

vedno ne upoštevajo. 

 

Janez Bregant je pohvalil Priročnik o razvrščanju. 

 

Janez Liponik je vprašal, če bo ob jubilejnem letu izdana medalja. Predsednik Janko Cerkvenik 

mu je odgovoril, da so osnutki že pripravljeni in da medalja bo. 

 

Uroš Gačnik je predlagal poseben logotip ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije. 

 

Franjo Bukovec je predlagal, da bi bila ena izmed naslednjih sej Upravnega odbora v društvu 

Matevža Haceta. 

  

 

Naslednja seja Upravnega odbora bo v sredini meseca marca 2019 v Grosupljem. 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri.  

 

Zapisala:         Predsednik: 

Nevenka Kerin                   Janko Cerkvenik 


