
 

Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

www.gasilec.net | E: gasilska.zveza-slo@siol.net | T: +386 1 241 97 50 | F: +386 1 241 97 64 | TRR: 05100-8010163361 | ID za DDV SI63471736 

Zapisnik 14. seje Upravnega odbora GZS – nadaljevanje 12. februarja 2020 v prostorih Gasilske 

zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana 

PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Milan Antolin, Franc Bradeško, 
Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, 
Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan Potočnik, Renata 
Rupreht, Jože Smole, Branko Verk. 
 

OSTALI PRISOTNI: 

- Predsednik NO GZS Franci Rančigaj 
- Predsednik Arbitraže GZS Matjaž Debelak 
- Generalni direktor URSZR Darko But 
- Strokovna služba GZS Nevenka Kerin 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Člani Upravnega odbora Ana Somrak, Jože Kašnik, Janez Bregant. 
 

ODSOTNI: Janko Turnšek, Milan Dubravac 
 
Dnevni red: 
 

1. Urejanja statusa gasilca – pregled opravljenih aktivnosti in nadaljnji postopki 
2. Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 
3. Potrditev razpisov letovanj in taborjenj za leto 2020 ter ostalih projektov iz gasilske 

doplačilne  znamke 
4. Operativne zadeve 
5. Vprašanja in pobude 
6. Razno 

 

Ad 1. 
Urejanja statusa gasilca – pregled opravljenih aktivnosti in nadaljnji postopki 

 
Poročilo je podal Slavko Jalovec, predsednik Komisije za statusna vprašanja GZS. Vezano na 

sklep Plenuma, da se začne s postopkom urejanja statusa gasilca, smo vse gasilske regije 

pozvali, da nam pošljejo predloge in pobude za urejanje statusa gasilca. Predloge je poslalo 6 

regij, veliko od tega je ekonomskih pobud, npr. brezplačen javni prevoz za operativne gasilce.  

Komisija za statusna vprašanja je predloge pregledala in ugotovila, da je za ureditev statusa 

treba poseči v zakonodajo: 

http://www.gasilec.net/
mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net


2 / 6 

Zakon o delovnih razmerjih v zvezi z izrednim dopustom za usposabljanja in opravljanjem 

zdravniških pregledov operativnih gasilcev; 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju za ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja in 

skrajševanja čakalnih vrst za operativne gasilce ter priznavanje zdravniških pregledov 

operativnih gasilcev tudi pri delodajalcih; 

Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju v zvezi z benificirano delovno dobo 

operativnih gasilcev; 

Zakon o dohodnini in zakon o nepremičninah s katerim bi zagotovili boniteto pri dohodnini in 

zmanjšali plačilo davka na nepremičnine za operativne gasilce. 

Komisija za statusna vprašanja se je povezala tudi z Upravo RS za zaščito in reševanje. 

Generalni direktor Darko But je v razpravi obrazložil, da je najprej potrebno urediti Zakon o 

varstvu pred požarom, ker nesistemsko ureja zadeve, potem pa tudi Zakon o gasilstvu. 

Pripraviti je treba Pravilnik o normativnih dejavnostih in opredeliti vsebine členov in narediti 

primerjavo z najmanj tremi državami ter najti reference. Trenutno potekajo aktivnosti na 

področjih zavarovanj in priznavanju zdravniških pregledov po 5. členu tudi za delodajalce. V 

kolikor bi dosegli to priznavanje bi bil že kar velik uspeh. 

Razprava: 

Jože Smole je predlagal, da se status ureja za širše članstvo in ne samo za operativne gasilce. 

Jože Derlink je poudaril da je pri urejanju statusa ključno vprašanje delodajalca. Proizvodnja 

mora teči, izredni dopusti so strošek, delodajalcem so pomembni samo stroški. Vse bonitete 

morajo biti pokrite z virom financiranja. 

Slavko Kramberger je bil mnenja, da bi bila vsaka boniteta dobrodošla, vprašanje je samo, kako 

bi jih pravično delili, da ne bi prišlo do razdorov med članstvom. 

Franci Rančigaj je menil, da nekatere bonitete pri delodajalcih izvedljive. V ocenah tveganja je 

lahko napisano, da se zdravniški pregledi po 5. členu upoštevajo tudi za zaposlitev gasilcev pri 

delodajalcu. Delodajalce bi morali preko požarnega sklada stimulirati če zaposlujejo gasilce.  

Darko But je razložil, da je 70% požarne takse namenjene lokalnim skupnostim, 30% pa za širši 

namen na nivoju države. Želja je, da se požarna taksa poveča iz 5% na 10%. Tudi ključ delitve 

bi bilo treba spremeniti. Zavedati pa se moramo, da so apetiti tudi drugih struktur za ta 

sredstva. Bi bilo pa potrebno požarno takso razširiti z dodatnimi viri, ne samo s sredstvi 

zavarovalnic. 

Franci Petek se ni strinjal s predlogom stimulacij delodajalcev iz požarne takse. Občinam teh 

sredstev ne moremo vzeti, iz sredstev na državnem nivoju pa financiramo vse naše 

usposabljanje, poligone in gasilsko šolo. 

Sicer pa poveljnik meni, da status gasilca urejamo že 20 let in še vedno za noben predlog 

nimamo izdelane analize in tudi ne rešitve. 
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Po mnenju Franja Bukovca so delodajalci že dovolj stimulirani. 

Janja Kramer Stajnko je predlagala, da se pripravi analiza predlogov. 

Uroš Gačnik je povedal, da smo pri prejšnjih poizkusih dosegli samo razslojevanje. V regijah 

naj proučijo predloge regij ki jih bo Upravni odbor obravnaval in o tem poročal Plenumu. 

Matjaž Debelak je predlagal, da naj se Upravni odbor odloči katere predloge Komisije podpreti 

in katere ne.  

Predsednik Janko Cerkvenik je poudaril, da naj regije obravnavajo predloge in da morajo 

delegati Plenuma zastopati stališča sredin iz katerih prihajajo. 

Sklep št. 1: 

Komisija za statusna vprašanja dopolni pripravljeno gradivo in ga pošlje Upravnemu odboru, 

ki ga bo obravnaval na naslednji seji  in pripravil poročilo Plenumu. 

 

Ad 2. 
Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 

 

Obrazložitev novosti pri razpisu državne orientacije je podala predsednica MS GZS Renata 

Rupreht. V potrditev Upravnemu odboru je predlagala tudi izobraževanje za izdelavo 

orientacijskih kart, ki bi ga izvedel Dušan Pavli.  

 

Sklep št. 2: 
Člani Upravnega odbora potrjujejo in sprejemajo razpis državne mladinske orientacije 2020 
in pravila točkovanja za izvedbo orientacije. 
 
Sklep št. 3: 
Člani Upravnega odbora potrjujejo izvedbo izobraževanja za izdelavo orientacijskih kart za 
22 udeležencev v letu 2020. Izobraževanje izvede Dušan Pavli v skladu s ponudbo. 
 

Ad 3. 
Potrditev razpisov letovanj in taborjenj za leto 2020 ter ostalih projektov iz gasilske 

doplačilne  znamke 
 
Razpise je obrazložila Renata Rupreht. Razprava je potekala na temo zavrnitve projektov zaradi 
predložitve računov, ki vsebujejo alkohol. V večini so bili prisotni mnenja, da računov za 
alkohol v dokumentaciji ne sme biti, zato je Upravni odbor sprejel razpis v obliki, ki ga je 
pripravil Mladinski svet. 
 
Sklep št. 4: 
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Upravni odbor potrjuje razpise letovanj in taborjenj za leto 2020 ter ostalih projektov iz 
gasilske doplačilne  znamke. 
 

Ad 4. 
Operativne zadeve 

 
Poročal je poveljnik Franci Petek.  
 
Državno tekmovanje bo potekalo 23. in 24. maja 2020 v Celju. Priprave potekajo. 
 
V zvezi z aktivnostmi  z gasilsko olimpijado v Celju 2021 zadeve ne potekajo po načrtih. V 
kolikor se v bližnji prihodnosti ne bo dalo dogovoriti o skupnih nalogah, obstaja varianta, da bi 
jo organizirali v drugem kraju. 
 
Poligon na Jesenicah je končan, otvoritev bo 18. aprila. V letošnjem letu se bo pričela gradnja 
poligonov v Grosuplju, Žužemberku in Zagorju ob Savi. 
 
Za potrditev na Poveljstvu je pripravljena preventivna akcija gasilskih motivov in sporočil za 
šolske zvezke. 
 
Komisija za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme se je sestala in pripravila predloge za 
letošnji razpis. Za prihodnji razpis bo komisija pripravila obvestilo, katera vozila se lahko 
nabavljajo za prijavo na sofinanciranje. 
 
V Ljubljani se pripravlja velika vaja Potres, Gasilska zveza Slovenije ni aktivno vključena v samo 
vajo, smo le seznanjeni s potekom dogodkov. 
 
Iz Ministrstva za infrastrukturo smo dobili obvestilo, da nam ni potrebno več plačevati 
upravnih taks za zapore cest. 
 
Poveljstvo bo potrdilo vsebino zloženke o pravilnem nošenju gasilske uniforme, ki jo je 
pripravila namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko. 
 
Pokalna tekmovanja potekajo po ustaljenem programu. 
 

Ad 5. 
Vprašanja in pobude 

 
 
Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal da se sprejme ponudba za oglaševanje Term Snovik 
za ugodnosti za gasilce, člani Upravnega odbora so ta predlog podprli. 
 
Prisotne je seznanil, da je na sodišču končana obravnava tožbe Simone Oblak Zorko in da 
čakamo na izrek sodbe. 
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Predsednik je člane Upravnega odbora obvestil, da bo za odlikovanje I. stopnje predlagal 
Elizabeto Čampa, ker ima po Pravilniku o priznanjih in odlikovanjih to možnost in ker predloga 
na nivoju njene gasilske zveze nočejo potrditi. 
 
Uroš Gačnik je predlagal, da bi se za člane organov vsako leto pregledala možnost odlikovanj 
in napredovanj. 
 
Miran Gregorič se je s tem predlogom strinjal, člane Upravnega odbora je tudi seznanil z 
mnenjem Komisije za odlikovanja v zvezi s priznanjem Ernesta Eörya. Komisija meni, da je 
priznanj dovolj in predlaga, da se eno izmed obstoječih odlikovanj preimenuje v priznanje 
Ernesta Eörya. Prav tako mora Upravni odbor pooblastiti Komisijo za pripravo predloga 
sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. 
Prenesel je tudi mnenje komisije, da Upravni odbor spreminja odločitev Komisije, ne da bi 
predlog ponovno obravnavala. Tokrat je Upravni odbor sprejel spremembo razpisa za najvišja 
priznanja, ker je črtal koeficient na regije. 
 
Poveljnik je pri tem povedal, da ima Upravni odbor pravico spreminjati predloge. 
 
Predsednik pa je v zvezi s priznanjem Ernesta Eörya menil, da je bil to človek, ki je bil zaslužen 
za razvoj gasilstva in položaj gasilstva v občinah in bi bilo tako priznanje povsem upravičeno. 
 
Na predlog Renate Rupreht za spremembo mladinskih veščin in programa za izobraževanje za 
mentorje mladine je predsednik Janko Cerkvenik predlagal, da se pripravijo predlogi. 
 
Odgovor na vprašanji Slavka Jalovca v zvezi s Planet TV in Kovančkom je odgovor podal 
poveljnik Franci Petek. 
Pri projektu Planet TV gre za izvajanje gasilskih dejavnosti, ki bodo imele tudi tekmovalni 
značaj, s strani GZS bosta projekt nadzirala namestnik poveljnika in podpoveljnik. Ob 
vzporednih aktivnostih bodo tudi preventivna sporočila, preko katerih se bodo zbirala tudi 
sredstva za Ustanovo Metoda Rotarja.  
Kovanček pa je nadaljevanje akcije pred novim letom za prenos dohodnine na gasilska društva 
nadgradil z novimi aplikacijami, h katerim pristopi posameznik ali društvo po svoji želji. 
 
Elizabeta Čampa je člane seznanila z izobraževanjem članic v Brežicah, 28. 3. 2020 in o nameri 
prenove programa za izobraževanje članic ter priprave priročnika za delo članic gasilk. 
Opozorila je na neudeležbo predstavnice regije Ljubljana I na sejah in drugih aktivnostih Sveta 
članic. 
 
Janez Liponik je postavil vprašanje ali se prapor PGD Dobliče iz leta 1937 konzervira. Prapor se 
nahaja v našem muzeju v Metliki. Kvalitetno prapor lahko konzervira Pokrajinski muzej na 
Ptuju za ceno 4.600 evrov. Za postopek se vpišemo v čakalno vrsto, naslednje leto bo UO 
sprejel sklep, ali se gre v popravilo ali ne. 
 
Na vprašanje ali se potrdila usposabljanj za naše gasilce, ki delajo v Avstriji lahko izdajo v 
nemškem jeziku, mu je namestnica predsednika odgovorila, da si prevode lahko preskrbijo pri 
uradnem tolmaču. 
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V zvezi z medgeneracijskim srečanjem so bili člani Upravnega odbora mnenja, da je bila 
udeležba na dosedanjih srečanjih skromna, organizatorji so vložili ogromno truda, finančno pa 
je srečanje pomenilo vsako leto večje breme. Člani se ne morejo zavezati, da bi iz regij 
zagotovili večjo udeležbo, tudi Mladinski svet se je odločil, da ne bo sodeloval.  
 
Soglasno je bil sprejet  
 
Sklep št. 5: 
Medgeneracijskih srečanj v prihodnje ne bomo več organizirali. 
 
Zapisala: 
Poslovna sekretarka:       Predsednik: 
Nevenka Kerin       Janko Cerkvenik 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


