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Z A P I S N I K 
14. seje Upravnega odbora, ki je bila v četrtek, 23. 1. 2020, ob 16. uri,  v Termah Snovik. 

 
PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Milan Antolin, Franc Bradeško, 
Janez Bregant, Franjo Bukovec, Elizabeta Čampa, Jože Dakskobler, Jože Derlink, Uroš Gačnik, 
Slavko Jalovec, Jože Kašnik, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan 
Potočnik, Renata Rupreht, Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko Verk. 
 

OSTALI PRISOTNI: 

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

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Člani Upravnega odbora Miran Gregorič, Rudi Kofalt, Jože Smole 
 

ODSOTNI: 

- Podpredsednik CTIF Milan Dubravac 
 

Pred sejo so člani Upravnega odbora položili cvetje na grob bivšega predsednika Gasilske zveze 

Slovenije Branka Božiča v Kamniku. 

Na seji v Termah Snovik so nas uvodoma pozdravili župan Občine Kamnik Matej Slapar, 

predsednik Gasilske zveze Kamnik Tomaž Zabavnik in predstavnik term Snovik Janez Pušnik. 

Predsednik Janko Cerkvenik se je vsem lepo zahvalil za dobrodošlico in predlagal v sprejem 

dnevni red seje. Predlagal je, da se po predstavitvi Planeta TV predstavi podjetje Kovanček in 

možnost donacij za gasilska društva, zveze in Gasilsko zvezo Slovenije. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Sodelovanje s Planet TV 
3. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora GZS 
4. Začetek postopka za spremembe Statuta GZS 
5. Urejanje statusa gasilca – pregled opravljenih aktivnosti in nadaljnji postopki 
6. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca  
7. Potrditev inventurnih zapisnikov 
8. Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 
9. Potrditev razpisov letovanj in taborjenj za leto 2020 ter ostalih projektov iz gasilske 

doplačilne znamke 
10. Priprava in izdelava "Monografije gasilstva na Slovenskem" 
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11. Operativne zadeve 
12. Vprašanja in pobude 
13. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora so potrdili dnevni red seje s predlagano dopolnitvijo. 

 

Ad 2. 

Sodelovanje s Planet TV in Kovančkom 

 

Predstavnik Planet TV-ja je predstavil sodelovanje medijskih partnerjev Planet TV, Media TV in 

Telekom z Gasilsko zveze Slovenije. 

Planet TV pripravlja oddajo, v kateri bodo s strokovnjaki pripravili najzahtevnejše tekmovanje 

v različnih gasilskih disciplinah, v katerem se bodo preizkusili gasilci iz prostovoljnih gasilskih 

društev iz vse Slovenije. Tekmovanja bodo potekala na treh ravneh. Na tak način bodo 

tekmovalci pomagali svojemu gasilskemu društvu do potrebne opreme. Zmagovalci sezone 

bodo svojemu gasilskemu društvu namreč priborili nagrado v vrednosti 30.000 evrov. Vsako 

gasilsko društvo bodo zastopali trije najbolj usposobljeni gasilci ali gasilke iz društva, poleg njih 

pa bosta v ekipi še dva rezervna člana. V oddaji bodo lahko sodelovali tudi navijači. Pri projektu 

bo sodelovala tudi Uprava RS za zaščito in reševanje. 

Možnost doniranja gasilcem preko donatorske platforme e – donacije je predstavil predstavnik 

podjetja Kovanček  Aleksander Kuzma. 

S platformo e – donacij smo pred novim letom uspeli zbrati 6.275 zavezancev, ki so del 

dohodnine namenili gasilskim organizacijam. 

Podjetje Kovanček je platformo nadgradil z novimi aplikacijami za zbiranje donatorskih 

sredstev za gasilske organizacije.  

V razpravi so bili člani Upravnega odbora mnenja, da je potrebno projekt na Planet TV 

nadzorovati s strani Poveljstva, prav tako moramo spremljati in nadzorovati aktivnosti podjetja 

Kovanček. 

 

Sklep št.2: 
Člani Upravnega odbora potrjujejo sodelovanje s Planet TV z obvezno prisotnostjo osebe 
imenovane s strani Poveljstva, ki bo nadzirala projekt. 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor sprejema informacijo o aktivnostih podjetja Kovanček in podpira nadaljnjo 
sodelovanje s podjetjem Kovanček. 
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Ad 3. 

Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora GZS 

 

Člani Upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sklep št. 4: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 13. seje. 
 

Ad 4. 

                                              Začetek postopka za spremembe Statuta GZS 

Upravni odbor je obravnaval predlog sprememb Statuta, ki ga je pripravila delovna skupina za 

spremembe Statuta GZS. Člani so pregledali vse predloge in podali svoja mnenja. Osnovni 

predlog Statuta in predlog po obravnavi na Upravnem odboru sta prilogi k zapisniku. 

Sklep št. 5: 
Upravni odbor po obravnavi pošilja osnutek sprememb Statuta na gasilske zveze in regije v 
javno razpravo. 
 

Ad 6.  

              Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca  
 

Komisija za priznanja in odlikovanja je pripravila predlog razpisa za priznanja Matevža Haceta, 

Kipca gasilca in Plakete gasilca ter kriterije za podelitev teh priznanj. Člani Upravnega odbora 

so sprejeli predlog Janeza Liponika, da se v kriterije doda točkovanje funkcija namestnika 

predsednika regijskega sveta ter predlog Slavka Jalovca, da se izbrišejo koeficienti na regijo. 

 

Sklep št. 6: 

Sprejme se razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca ter Plakete gasilca ter kriterije 

z zgoraj omenjenima popravkoma: v točkovanje se doda funkcija namestnik predsednika 

regijskega sveta, ter briše se točka 10 – koeficient na regijo. 

 

Ad 7.  

Potrditev inventurnih zapisnikov 
 

Sklep št. 7: 

Upravni odbor potrjuje predlagane inventurne zapisnike. 

 

      Ad 10. 

Priprava in izdelava "Monografije gasilstva na Slovenskem" 
 

Sklep št. 8: 
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Upravni odbor potrjuje izdelavo Monografije gasilstva na Slovenskem različnih avtorjev v 

založbi Gasilske zveze Slovenije. 

 

Glede na to, da člani Upravnega odbora niso obravnavali vseh točk dnevnega reda, so sprejeli 

sklep, da se 14. seja nadaljuje 12. februarja 2020  v prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

Preostale točke dnevnega reda so: 

5. Urejanje statusa gasilca – pregled opravljenih aktivnosti in nadaljnji 
postopki 

8. Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 
9. Potrditev razpisov letovanj in taborjenj za leto 2020 ter ostalih 

projektov iz gasilske doplačilne znamke 
11. Operativne zadeve 
12. Vprašanja in pobude 
13. Razno 

 

 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


