
ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, KI JE BILA 

15. MAJA 2019, OB 17.00 uri, V STAREM TRGU PRI LOŽU 

 

 

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

Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Alojz Jalovec, Jože Kašnik, Rudi 

Kofalt, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, 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: Janez Bregant, Jože Dakskobler, Miran Gregorič, Ivan Potočnik, Renata 

Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak. 

 

Upravni odbor se je tokrat sestal v Starem trgu pri Ložu v počastitev 40-letnice smrti prvega 

predsednika Gasilske zveze Slovenije Matevža Haceta. Po položitvi venca na grob Matevža 

Haceta je v prostorih Ars Vive potekal krajši kulturni program, ki ga je vodil moderator Borut 

Kraševec, nastopali pa so pevski zbor  Dragonarji ter mladi gasilci PGD Stari trg, Iga vas in 

Babno polje. Pozdravila sta nas tudi namestnik predsednika GZ Loška dolina Iztok Mihelčič in 

župan Občine Loška dolina Janez Komidar. 

 

Vsem nastopajočim in domačim gostiteljem se je predsednik prav lepo zahvalil in nato 

predlagal v sprejem dnevni red seje. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega  odbora GZS 

3. Nove zaposlitve na GZS 

4. Poročilo iz regijskih posvetov 

5. Informacija o pripravah na praznovanje obletnic 

6. Poročilo iz seje Poveljstva GZS 

7. Vprašanja in pobude 

8. Razno 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

 

Na predlog dnevnega reda prisotni niso imeli pripomb. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor GZS sprejema in potrjuje dnevni red 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze 

Slovenije. 

 



 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega  odbora GZS 

 

Pri pregledu zapisnika je predsednik Janko Cerkvenik povzel naslednje teme: 

 

- Nastop predstavnika Mladinskega sveta GZS na Plenumu je bil neprimeren, saj o 

problematiki, ki je bila izpostavljena ni predhodno razpravljal Upravni odbor GZS, niti 

ni bil seznanjen z njo. Mladinski svet  GZS in predsednico MS je potrebno opozoriti, 

da mora predloge in pripombe prenesti na predsednika GZS oz. na Upravni odbor. 

- Aktivnosti članov Svetov GZS je različna, zato je regije iz katerih se predstavniki ne 

udeležujejo sej in pri delu Svetov niso aktivni, potrebno opozoriti, da se z njimi 

pogovorijo in v primeru nepripravljenosti za delo najti drugega predstavnika. Na obeh 

izobraževanjih članic, v mesecu aprilu in maju ni bilo predstavnice Belokranjske 

regije. 

- Pri sprejemanju Pravilnika o nalogah, delu in načinu dela gasilskih regij, je predsednik 

opozoril, da je v le-te treba vključiti tudi predstavnike mladine, članic in veteranov. 

Prav tako je opozoril, da mora predsedujoči regije – v skladu s Statutom GZS – biti 

član Upravnega odbora GZS.  

 

Namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko je opozorila na nekaj redakcijskih popravkov, 

ki jih je treba vnesti v zapisnik pred objavo na spletni strani. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor sprejema in potrjuje zapisnik 7. seje. 

 

3. Nove zaposlitve na GZS 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je prisotne seznanil, da je bil objavljen razpis za delovno mesto 

administratorja v strokovni službi GZS. Rok za prijavo je potekel, z določenimi izbranimi 

bodo opravljeni razgovori. 

 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor sprejema informacijo o novih zaposlitvah na Gasilski zvezi Slovenije. 

 

4. Poročilo iz regijskih posvetov 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je poročal, da sta s poveljnikom Francijem Petkom od začetka 

nastopa mandata v lanskem letu, do začetka maja letošnjega leta obiskala vse regije. Namen 

obiskov je bil dvosmerna komunikacija in pretok pomembnih informacij. Na posvetih so bile 

izpostavljene najbolj pereče teme, ki sta jih predsednik in poveljnik zaznala in jih bosta skupaj 

z organi, sveti in komisijami GZS, ter v sodelovanju, predvsem z našim resornim 

ministrstvom oz. Upravo za zaščito in reševanje ter ostalimi institucijami poizkušala najbolje 

rešiti.  

Teme, ki so bile izpostavljene na posvetih: 

- status gasilca 

- področje usposabljanj 

- zdravniški pregledi 



- programi izobraževanj mladine 

- prvi posredovalci 

- tahografi, izpiti za B in C kategorijo 

- uniforme 

- nadomestila in bonitete 

- ureditev sistemskega zavarovanja 

- pomanjkanje kadrov 

- težave manjših gasilskih zvez 

- regijski poligoni 

- financiranje GEŠPov 

- ureditev odnosov z delodajalci 

 

Pričakovanja terena so tudi v sodelovanju in pomoči Gasilske zveze Slovenije pri gradnji 

gasilskih domov, sodelovanju pri evropskih projektih in razvoju preventivne dejavnosti. 

 

Končna ugotovitev po opravljenih obiskih je, da organi vodenja in upravljanja na vseh 

nivojih dobro opravljajo svoje delo. 

 

Na predlog Slavka Jalovca, da regija pripravi vprašanja in pripombe, ki jih pošlje v 

reševanje Gasilski zvezi Slovenije je predsednik predlagal, da poleg vprašanj priložijo tudi 

predlog rešitev. 

Strinja se z ugotovitvijo Jalovca, da se je o težavah, s katerimi se srečuje teren, potrebno 

pogovarjati tudi na Upravnem odboru, kjer se lahko izmenjajo različna mnenja in 

izkušnje. 

 

5. Informacija o pripravah na praznovanje obletnic 

 

Organizacijski odbor za pripravo prireditev ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem se je sestal 

na dveh sejah. Predstavniki metliških gasilcev, s podporo Belokranjske regije in župana 

Občine Metlika, so zelo aktivni in prizadevni.  

 

Datumi prireditev so naslednji: 

Sreda, 28. avgust 2019 -  krajša slovesnost ob 50-letnici Slovenskega gasilskega muzeja dr. 

Branka Božiča v Metliki s podelitvijo priznanj za najboljša likovna in literarna dela učencev 

slovenskih osnovnih šol, sodelujočih v likovnem natečaju z naslovom »Gasilci na pomoč«. 

Sobota, 7. september 2019 -  slavnostna seja ob 150-letnici ustanovitve prvega prostovoljnega 

gasilskega društva Metlika. 

Nedelja, 8. september 2019 -  v dopoldanskem času slavnostna akademija ob 150-letnici 

gasilstva na Slovenskem, v popoldanskem času mimohod gasilcev. 

Vse naštete prireditve bodo potekale v Metliki. 

Jubilejno leto bomo zaključili v petek, 15. novembra 2019 s slavnostno akademijo v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. 

 

Ob priliki obiskov smo s prireditvami že obvestili predsednika Vlade in predsednika države, 

pisno pa jih je treba obvestiti o datumih s prošnjo po udeležbi na eni izmed slovesnosti. 

 

 

6. Poročilo iz seje Poveljstva GZS 

 

Poročilo je podal poveljnik Franci Petek.  



 

Poveljstvo je razpravljalo o predlogu sprememb Zakona o gasilstvu, ki je že v javni razpravi 

brez sodelovanja gasilcev. Poveljstvo in Upravni odbor se bosta sestala na skupni seji in 

oblikovala naše predloge za spremembe Zakona. Uskladiti se bomo morali še s poklicnimi 

gasilci, skupno usklajevanje pa bo potekalo v drugi polovici leta. 

 

Sprejet je bil Pravilnik o delovanju predavateljskih in inštruktorskih aktivov ter spremembe 

navodil za izvajanje praktičnih vaj. 

 

Na razpis za izgradnjo regijskih poligonov se je prijavilo pet regij. Komisija bo pregledala 

predloge in teren. Zaenkrat je izgradnja poligonov ustavljena. Pogodba za Jesenice ni 

podpisana, zaradi očitkov Nadzornega odbora GZS o neracionalni porabi denarja. Imamo 

izvajalca za gradnjo, ki pa je 30% dražji od izvajalca del v Radljah, vendar se ta na zadnji 

razpis sploh ni prijavil. Poveljnik želi stališče Upravnega odbora, ali nadaljevati, ali ustaviti 

gradnjo poligonov. 

 

Predsednik NO GZS Franci Rančigaj je odgovoril, da Nadzorni odbor ne očita ampak 

opozarja. Popis del je za vse poligone enak in ni logično, da je zadnji za 30% dražji od 

prvega. Ni mu namreč vseeno, kako se dela z gasilskim denarjem. 

 

V nadaljevanju razprave, v kateri so sodelovali: Turnšek, Jalovec, Kramer Stajnko, Verk, 

Derlink, Bukovec, je bilo sprva predlagano, da se razpis za izvajalca ponovi, vendar je 

namestnica opozorila, da bo, glede na situacijo v gradbeništvu, ponudba še višja od obstoječe. 

Vsi so se strinjali, da se projektov ne sme ustaviti in da se mora nadaljevati s podpisom 

pogodbe za Jesenice. 

 

Sklep: 

 

Podpiše se pogodba za izgradnjo regijskega poligona na Jesenicah. Člane Upravnega odbora 

se redno seznanja s potekom izgradnje. 

 

Aktivnosti za olimpijado 2021 potekajo. Sestavljen je okvirni organizacijski odbor, ki se bo v 

kratkem sestal. Sprejet je logotip , pripravlja se tudi že spletna stran.  

Za zastopanost CTIF v organizacijskem odboru je predlagal, da se vanj vključi tudi Milan 

Dubravac, podpredsednik CTIF. 

 

Sklep: 

 

Upravni odbor se je seznanil z aktivnostmi Poveljstva GZS. 

 

 

7. Vprašanja in pobude 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je podal pobudo, da v skladu s sklepom Plenuma zberemo 

predloge za spremembe statusa gasilca. Predloge zberejo regije in jih do 30. septembra 2019 

posredujejo na Gasilsko zvezo Slovenije. 

 

Sklep: 

 



Upravni odbor poziva gasilske zveze, da nam preko regij do 30. septembra 2019 pošljejo 

predloge za ureditev statusa gasilca. 

 

8. Razno 

 

Elizabeta Čampa je poročala o poteku dveh izobraževanj po programu Sveta članic GZS. Prvo 

je potekalo 13. aprila 2019 v Videm Dobrepolju, drugo pa 11. maja 2019 v Tolminu, namenjeno 

za članice Sveta članic in njihove namestnice. Na prvem so manjkale predstavnice zasavske in 

belokranjske regije, na drugem pa mariborske in belokranjske regije. 

 

Predlagala je, da se za sodelovanje v paradi v Metliki pripravijo točna navodila o nošenju 

uniform, opozorila je tudi na neprimerno pojavljanje članic v uniformah na družbenih omrežjih. 

 

Franci Rančigaj je opozoril, da je pri sklepanju novih pogodb o zaposlitvi treba biti pozoren na 

akt o sistemizaciji, ki ne opredeljuje dela za določen čas, ampak poskusno delo. 

 

Nevenka Kerin je opozorila, da je za srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki bo 

potekalo 1. junija 2019 v Čakovcu prijavljenih samo 7 ekip, kljub dvakratni urgenci. Člani UO 

se v svojih sredinah pozanimajo ali bi bila pripravljena sodelovati še kakšna ekipa. 

V razpisu za naslednje leto pa je treba določiti, da mora iz vsake regije sodelovati vsaj 1 ekipa. 

 

Glede sofinanciranja okroglih obletnic prostovoljnih gasilskih društev je poveljnik povedal, da 

še ni pripravljena dokončna rešitev. V letošnjem letu je predlog, da se bodo sofinancirale vse 

okrogle obletnice in to ne z manj kot 1000 evri. 

 

Gasilska zveza Loška dolina bo gostiteljica 6. medgeneracijskega srečanja Gasilske zveze 

Slovenije, 22. junija 2019. Franjo Bukovec je pozval vse navzoče, naj se srečanja udeležijo v 

čim večjem številu. 

 

Uroš Gačnik je predlagal, naj regije čim bolj sledijo pripravljenemu predlogu Pravilnika o delu 

nalogah in načinu dela Gasilskih regij. 

 

Ena izmed naslednjih sej bo na predlog župana Občine Hodoš potekala v Hodošu. Obenem 

bomo obiskali grob častnega predsednika GZS Ernesta Eörya. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.  

 

Zapisala:         Predsednik: 

Nevenka Kerin                   Janko Cerkvenik 


