
ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI JE BILA 

25. MARCA 2019 OB 16.00 uri, V PROSTORIH GASILSKEGA CENTRA GROSUPLJE 

 

 

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

Bregant, Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Dakskobler, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Alojz 

Jalovec, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez 

Liponik, 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: Suzana Kralj, Nevenka Kerin 

 

Opravičeno odsotni: Miran Gregorič, Ivan Potočnik, Renata Rupreht.  

 

Pred začetkom seje sta nas pozdravila predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec in predsednik 

GZ Grosuplje Andrej Bahovec. Na kratko sta predstavila gasilstvo v Grosupljem. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega  odbora GZS 

3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2018 

4. Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 

2018 z revizorjevim mnenjem ter potrditev inventurnega zapisnika o obveznostih in 

terjatvah 

5. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2018 

6. Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev 

Metoda Rotarja 

7. Potrditev predloga Komisije za priznanja in odlikovanja za podelitev priznanj Matevža 

Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2019 

8. Sklep o začetku postopka sprememb zakonskih in podzakonskih aktov in Statuta GZS 

ter predlog imenovanja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb 

9. Potrditev revizije za obdobje 2019-2020 

10. Sklic Plenuma GZS 

11. Sprejem PIGD AquafilSLO v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije    

12. Potrditev osnutka Pravilnika o delovanju regijskih svetov 

13. Vprašanja in pobude 

14. Razno 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

 

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

predlagal v sprejem dnevni red seje. Člane je seznanil s predlogom Janka Turnška, da bi se na 

sejo uvrstila dodatna točka dnevnega reda na temo olimpijade 2021. Predsednik je predlagal, 

da naj to tematiko najprej obravnava Poveljstvo in z aktivnostmi seznani Upravni odbor. Člani 

so se s tem strinjali. 



Predsednik je predlagal dodatno točko dnevnega reda: Imenovanje člana Mladinskega sveta 

GZS iz Zasavske regije. 

 

Sklep: 

 

Člani Upravnega odbora GZS so  potrdili dnevni red 7. seje z dodatno točko: Imenovanje člana 

Mladinskega sveta GZS iz Zasavske regije. 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega  odbora GZS 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je prisotne opozoril na nekaj popravkov v prejšnjem zapisniku. 

Člane je seznanil, da je bilo s Simono Oblak Zorko z dne 5.2.2019 prekinjeno delovno 

razmerje zaradi poslovnih razlogov. Delavka je vložila tožbo na katero bomo preko 

odvetniške pisarne tudi odgovorili.  

 

V zvezi z novo lokacijo Gasilske zveze Slovenije je predsednik poročal, da smo s strani 

Mestne občine Ljubljana dobili nekaj predlogov lokacij. O nadaljnjih aktivnostih bo vodstvo 

redno in sproti obveščalo Upravni odbor. 

 

3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2018 

 

Poročilo so članu Upravnega odbora GZS prejeli z vabilom. Nanj ni bilo pripomb. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor GZS potrjuje poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za 

leto 2018 in ga predlaga v sprejem Plenumu GZS. 

 

 

4. Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za 

leto 2018 z revizorjevim mnenjem ter potrditev inventurnega zapisnika o obveznostih 

in terjatvah 

 

Obrazložitvi sta podala predsednik Janko Cerkvenik in računovodkinja Suzana Kralj. 

Na gradivo ni bilo pripomb. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor GZS potrjuje Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske 

zveze Slovenije za leto 2018 z revizorjevim mnenjem ter potrditev inventurnega zapisnika o 

obveznostih in terjatvah. Letno poročilo predlaga v sprejem Plenumu GZS. 

 

 

5. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2018 

 

Poročilo je obrazložil Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS. Povedal je, da je 

naloga Nadzornega odbora, da preverja zakonitost poslovanja. Pri pregledu Nadzorni odbor ni 

ugotovil nepravilnosti. Zaradi razjasnitve dokumentacije so opravili še dodatni pregled 

dokumentacije določenih poslovnih dogodkov. Plenumu bo Nadzorni odbor predlagal v 



sprejem predloge za povečanje zanesljivosti finančnega poslovanja in izvajanja sklepov 

Plenuma in Kongresa, in sicer: 

- predsednik in poveljnik naj o vseh investicijskih dogodkih redno obveščata Upravni odbor in 

Poveljstvo,  

- poskrbeti je potrebno za boljše zavarovanje terjatev z IOP obrazci,  

- določenim področjem kot so status gasilca in medijski promociji gasilstva je treba posvečati 

večjo skrb. 

Na koncu se je predsednik NO zahvalil vsem, ki opravljajo odgovorne naloge. 

  

Poveljnik Franci Petek je v zvezi sporočilom predsednika NO podal naslednje mnenje: 

 

Upravni odbor in Poveljstvo imata nalogo, da delata v skladu s programskimi usmeritvami ter 

sklepi Plenuma in Kongresa, Nadzorni odbor pa ugotavljanja zakonitost izvajanja nalog in 

realizacijo sklepov. Izjava, da mora Nadzorni odbor prevzeti odgovornost namesto Upravnega 

odbora, se mu zdi žalitev članov Upravnega odbora. Predsednik in poveljnik seznanjata 

Upravni odbor in Poveljstvo z vsemi pomembnimi zadevami, ni zadeve, ki bi jo skušala 

prikriti pred organoma. Poslovanje je transparentno in zakonito. Vezano na poligon v Radljah, 

za katerega Nadzorni odbor meni, da je dobil prednost v vrstnem redu izgradnje zaradi 

finančnega deleža občine, ki pa še do danes ni poravnan, je poveljnik povedal, da je bila 

sklenjena pogodba, v kateri je določen rok plačila, ki pa še ni potekel. Sredstva  so v 

potrjenem proračunu za leto 2019 občine Radlje ob Dravi planirana. Do sedaj, še ni nobenega 

razloga, da občini Radlje ob Dravi ne bi zaupali. 

 

Zaključil je, da smatra opozorila kot dobronamerna, vendar bo ob stalnem sumu o 

nepravilnostih v bodoče težko delati. 

 

 

6. Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 

gasilcev Metoda Rotarja 

 

Poročilo Uprave in Nadzornega odbora je obrazložil predsednik Uprave Anton Koren. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor GZS potrjuje poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam 

ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja in ga predlaga v sprejem Plenumu GZS. 

 

 

7. Potrditev predloga Komisije za priznanja in odlikovanja za podelitev priznanj 

Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2019 

 

Predlog je obrazložil namestnik predsednika Komisije za priznanja in odlikovanja GZS, Jože 

Dakskobler. Upravni odbor je sprejel naslednje 

 

Sklepe: 

 

1. Priznanja Matevža Haceta za leto 2019 prejmejo: 

 

Ivan Jezernik  GZ Vojnik-Dobrna  

Pavel Nemet  GZ Trbovlje 



Janez Koncilija GZ Mengeš 

 

2. Priznanja Kipec gasilca za leto 2019 prejmejo: 

 

Štefan Sočič  GZ Puconci 

Janez Kastelic  GZ Ivančna Gorica 

Franc Skok  GZ Žalec 

  

3. Priznanja Plaketo gasilca za leto 2019 prejmejo: 

 

Ivan Hlade  GZ Komenda 

Anton Konda  GZ Semič 

Matija Majcen  GZ Črenšovci 

 

4. Priznanja se podelijo na Plenumu Gasilske zveze Slovenije, 6. aprila v Tolminu. 

 

 

8. Sklep o začetku postopka sprememb zakonskih in podzakonskih aktov in Statuta 

GZS ter predlog imenovanja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb 

 

Sklepa: 

 

1. Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije sprejema sklep o začetku postopka sprememb 

zakonskih in podzakonskih aktov in Statuta GZS in ga predlaga v sprejem Plenumu 

GZS. 

2. Imenuje se delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonskih in 

podzakonskih aktov ter Statuta GZS v sestavi: predsednik Franci Petek, člani: Janko 

Cerkvenik, Janja Kramer Stajnko, Darko Muhič, Jože Derlink, Milan Antolin, Zvonko 

Glažar, Klemen Repovš in Matjaž Debelak. 

 

9. Potrditev revizije za obdobje 2019-2020 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor predlaga Plenumu, da za izvajanje revizije računovodskih izkazov GZS v 

obdobju 2019 – 2020 potrdi podjetje Adakta d.o.o. 

 

 
10.  Sklic Plenuma GZS 

 

Na predlog dnevnega reda seje Plenuma člani UO niso imeli pripomb, zato so sprejeli  

 

Sklep: 

 

Upravni odbor GZS sklicuje 1. sejo Plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki bo potekala v 

soboto, 6.4.2019 v Tolminu. Vabilo in gradiva se vabljenim pošlje po elektronski pošti. 

 

 

11. Sprejem PIGD AquafilSLO v članstvo pri Gasilski zvezi Slovenije    

 



Sklep: 

 

Upravni odbor GZS na predlog Komisije za statusna vprašanja GZS sprejema v članstvo 

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo AquafilSLO, Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana. 

 

12. Potrditev osnutka Pravilnika o delu, nalogah in načinu dela Gasilske regije 

 

Člani Upravnega odbora so potrdili Pravilnik o delu, nalogah in načinu dela Gasilske regije, 

ki naj služi kot pripomoček pri sestavi pravilnikov posameznih regij. Namestnica predsednika 

Janja Kramer Stajnko je opozorila na nekaj pravopisnih popravkov, ki jih bo vnesla v 

Pravilnik in posredovala članom. 

 

 

13. Imenovanje člana Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije iz Zasavske regije  

 

Sklep: 

 

Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije potrjuje imenovanje Tomaža Volfanda, člana PGD 

Čeče, GZ Trbovlje, roj. leta 1976, po izobrazbi univ. dipl. inž. gradbeništva, s činom gasilski 

častnik, mentorja mladine, za člana Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije iz Zasavske 

regije. 

 

14. Vprašanja in pobude 

 

Janez Bregant je postavil vprašanje če je možno priti do informacije koliko glob je Policija 

napisala v romskih naseljih v času prepovedi kurjenja v naravi. Gasilci iz Novega mesta in 

Trebnjega so v tem času imeli zelo veliko intervencij.  

 

Franja Bukovca je zanimalo, koliko drugje plačujejo zdravniške preglede po 3. členu. Pri njih 

splošni zdravniki tega nočejo delati, medicina dela pa je zelo draga. 

 

V razpravi je bilo povedano, da kljub dopisu ministra za zdravje, da morajo te preglede 

opravljati tudi splošni zdravniki,  tega ne izvajajo povsod. Izkušnje so različne, tudi cene so 

precej različne. To je vse stvar dogovora. 

 

Poveljnik je pozval vse, da o težavah v zvezi z zdravstvenimi pregledi obveščajo tudi GZS, da 

bomo imeli potrebne dokaze pri pogajanjih z zdravstvom. 

 

 

15. Razno 

 

Milan Dubravac je poročal o aktivnostih CTIF; o pripravah na delegatsko skupščino CTIF v 

Martinyu v Švici in pripravah na seminar CTIF v Ostravi. 

 

Poveljnik Franci Petek je poročal o dosedanjih aktivnostih v zvezi z olimpijado 2021. Predstavil 

je tudi predlog logotipa. Poudaril je, da stroški z organizacijo ne bodo posegli v redno delovanje 

Gasilske zveze Slovenije. V bližnji prihodnosti bo imenovan organizacijski odbor in sklican 

sestanek v Celju. 

 



Ana Somrak je predlagala, da se pripravi predkalkulacija stroškov Olimpijade, Janko Turnšek 

pa opozoril, da je treba začeti z iskanjem sponzorjev. 

 

Rudi Kofalt je navzoče seznanil, da zaradi številnih aktivnostih v tem letu, Belokranjska regija 

ne more prevzeti še organizacije Medgeneracijskega srečanja. 

 

Elizabeta Čampa je seznanila prisotne z izobraževanji članic, prvo bo 13. aprila v občini Videm-

Dobrepolje, naslednje pa 11. maja 2019 v Tolminu. 

 

Naslednja seja Upravnega odbora GZS bo predvidoma konec aprila v Loški dolini. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri.  

 

Zapisala:         Predsednik: 

Nevenka Kerin                   Janko Cerkvenik 


