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Z A P I S N I K 
16. seje Upravnega odbora, ki je bila v sredo, 3. 6. 2020, ob 17. uri,  v Šentjerneju. 

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

OSTALI PRISOTNI: 

- Predsednik NO GZS Franci Rančigaj 
- Predsednik Arbitraže GZS Matjaž Debelak 
- Podpredsednik CTIF Milan Dubravac 
- Regijski poveljnik Dolenjske regije Martin Lužar 
- Predsednik Uprave Ustanove Metoda Rotarja Anton Koren 
- Predstavniki GZ Šentjernej: predsednik Aleš Medle, poveljnik Jože Grubar in 

tajnik Marjan Cerinšek 
- Generalni direktor URSZR Darko But 
- Župan Občine Šentjernej Jože Simončič 
- Strokovna služba GZS: Suzana Kralj in Nevenka Kerin 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

- Člana Upravnega odbora: Janez Bregant, Ivan Potočnik 
- Predsednik NO Ustanove Metoda Rotarja Anton Podobnik 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Upravnega  odbora GZS 
3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 
4. Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev 

Metoda Rotarja in poročilo o dobrodelnem koncertu 
5. Potrditev sklepa o povračilih stroškov na Gasilski zvezi Slovenije 
6. Potrditev predloga Komisije za priznanja in odlikovanja za podelitev priznanj Matevža 

Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020 
7. Potrditev prejemnikov odlikovanj  
8. Obravnava odstopne izjave predsednika Komisije za priznanja in odlikovanja in predlog 

zamenjave člana Komisije za priznanja in odlikovanja GZS 
9. Sklic Plenuma GZS 
10. Kadrovske zadeve 
11. Vprašanja in pobude 
12. Razno 
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Predsednik GZS Janko Cerkvenik se je uvodoma zahvalil županu in predstavnikom Gasilske 

zveze Šentjernej za sprejem in gostiteljstvo seje Upravnega odbora, prav tako tudi Plenuma v 

mesecu septembru ter jih povabil k pozdravom. 

Župan Jože Simončič je v kratkem predstavil Občino Šentjernej, gasilstvo pa sta predstavila 

predsednik GZ Šentjernej Aleš Medle in regijski poveljnik Martin Lužar. 

 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora so potrdili dnevni red seje z dopolnitvijo: Potrditev zapisnika 15. 

korespondenčne seje UO GZS 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnikov 14.redne in 15. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS 

 

Predsednik je povzel realizacijo sprejetih sklepov in obvestil člane, da bo seja Plenuma 19. 

septembra 2020 v Šentjerneju. Pred tem bo še ena seja UO GZS, kjer bomo obravnavali 

finančno poročilo in bilanco, spremembe Statuta GZS in status gasilca. 

Delavka Simona Oblak Zorko je izgubila tožbo na delovnem sodišču, sledila je pritožba na višje 

sodišče. 

Proti Gasilski zvezi Sloveniji in Gasilski zvezi Gornja Radgona sta vloženi še dve tožbi, ena za 

poškodbo na tekmovanju in druga za poškodbo na intervenciji. 

Poveljnik Franci Petek je člane seznanil, da so pričeli s pripravami za prestavitev državnega 

gasilskega tekmovanja v leto  2021, olimpijade pa v leto 2022.  

Rok za sofinanciranje gasilske opreme in vozil je bil podaljšan, odpiranje vlog se bo začelo 8. 

junija. 

Člani Upravnega odbora na zapisnika niso imeli pripomb. 

Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnika 14. redne in 15. korespondenčne seje. 
 

Ad 3. 

     Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 
 

Poročilo so člani Upravnega odbora prejeli z gradivom  in nanj niso imeli pripomb. 

Sklep št. 3: 
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Upravni odbor GZS potrjuje Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za 
leto 2019. 
 

Ad 4.  

Poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev 
Metoda Rotarja in poročilo o dobrodelnem koncertu 

 
 

Poročilo in delo Ustanove v letu 2019 ter poročilo o dobrodelnem koncertu je predstavil 

predsednik Uprave Anton Koren. Poročilo bo obravnaval tudi Plenum na seji 19. 9. 2020. 

 

Sklep št. 4: 

Upravni odbor GZS sprejema poročilo Uprave Ustanove in NO Ustanove za pomoč družinam 
ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja in poročilo o dobrodelnem koncertu. 
 

Ad 5.  

Potrditev sklepa o povračilih stroškov na Gasilski zvezi Slovenije 
 

Obrazložitev je podal predsednik Janko Cerkvenik. Člani niso imeli pripomb. 

 

Sklep št. 5: 

Upravni odbor potrjuje sklep o povračilih stroškov na Gasilski zvezi Slovenije. 
 

 

      Ad 6. 

Potrditev predloga Komisije za priznanja in odlikovanja za podelitev priznanj Matevža 
Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020. 

 

Obrazložitev je podal predsednik Komisije Miran Gregorič. 

 

Sklep št. 6: 

Upravni odbor potrjuje predlog Komisije za priznanja in odlikovanja za podelitev priznanj 
Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2020. 
 

Priznanje Matevža Haceta za leto 2020 prejmejo: 

z.št. Priimek in ime regija GZ 

1 ANTOLIN MILAN POMURSKA KRIŽEVCI 

2 OBLAK JOŽE LJUBLJANA III KAMNIK 

3 ŠPILER VEKOSLAV CELJSKA LAŠKO 
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Priznanje Kipec gasilca za leto 2020 prejmejo: 

z.št. Priimek in ime regija GZ 

1 HERTIŠ DRAGO PODRAVSKA MAJŠPERK 

2 URLEB JOŽEF MARIBORSKA RUŠE 

3 HLASTEC ANTON CELJSKA SLOVENSKE KONJICE 

  

Priznanje Plaketo gasilca za leto 2020 prejmejo: 

z.št. Priimek in ime regija GZ 

1 DERČA IVAN SAVINSKO ŠALEŠKA ŽALEC 

2 TRČEK FRANC NOTRANJSKA LOGATEC 

3 BUTALA JANEZ BELOKRANJSKA ČRNOMELJ 

 

Priznanja se podelijo na Plenumu Gasilske zveze Slovenije v Šentjerneju. 

 

Ad 7.  

Potrditev prejemnikov odlikovanj 
 

Sklep št.7: 

Upravni odbor GZS potrjuje prejemnike odlikovanj od 19.7.2019 do 12.3.2020. 

 

Ad 8.  

Obravnava odstopne izjave predsednika Komisije za priznanja in odlikovanja in predlog 
zamenjave člana Komisije za priznanja in odlikovanja GZS 

 

Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja Miran Gregorič je obrazložil odstopno izjavo, 

ki jo je pisno podal predsedniku GZS meseca marca. Kot predsednik in član Komisije bi želel 

odstopiti, ker se ni strinjal z odločitvijo Upravnega odbora, da spreminja razpis za najvišja 

priznanja in odlikovanje brez dodatnega mnenja Komisije za odlikovanja .  

Člani Upravnega odbora, ki so sodelovali v razpravi so bili enotnega mnenja, da bi Miran ostal 

predsednik do konca mandata, zato so mu predlagali, da naj odstopno izjavo umakne.  

 

Pri tej točki so člani obravnavali tudi predlog Savinjsko šaleške regije, da se v Komisijo za 

priznanja in odlikovanja namesto Jožeta Drobeža imenuje Boris Goličnik in ga soglasno podprli. 

 

Sklep št. 8: 
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Upravni odbor ne sprejema odstopne izjave Mirana Gregoriča od funkcije predsednika 

Komisije za priznanja in odlikovanja GZS. 

 

Sklep št. 9: 

Namesto Jožeta Drobeža se v Komisijo za priznanja in odlikovanja GZS imenuje Boris 

Goličnik, stanujoč Kajuhova 7/a, 3325 Šoštanj, gasilski častnik II. stopnje. 

 

 

Ad 9.  

                                                           Sklic Plenuma GZS 
 

Plenum bo potekal 19. septembra 2020 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. 
Dnevni red Plenuma bo Upravni odbor potrdil na naslednji seji.  
Predsednik je člane Upravnega odbora opozoril, da naj v svojih sredinah poskrbijo, da delegati 
zastopajo stališča gasilskih zvez, ki so pravne osebe in ne svojih osebnih stališč. 
 
Sklep št. 10 
Plenum Gasilske zveze Slovenije bo potekal v soboto, 19. septembra 2020, v Šentjerneju. 

 
 

Ad 10.  

                                                           Kadrovske zadeve 
 
Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal, da se Dušana Vižintina, ki trenutno dela na delovnem 
mestu administrator, zaradi zelo kvalitetnega opravljanja dela in strokovnosti razporedi na 
delovno mesto svetovalca za operativo. Zato je potrebna korekcija Pravilnika o sistemizaciji 
delovnih mest. 
 
Slavko Jalovec je postavil vprašanje, kako bo to vplivalo na delo regijskega poveljnika, katerega 
funkcijo za Podravsko regijo opravlja Dušan Vižintin.  
Poveljnik je na to odgovoril, da s pravnega vidika ne vidi ovire. 
Ostalih pripomb ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 11: 
Sprejmejo se dopolnitve Pravilnika o organizaciji poslovanja Gasilske zveze 

Slovenije in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi, in sicer: 

 

1. člen 

V Pravilniku o organizaciji poslovanja Gasilske zveze Slovenije in sistemizaciji delovnih 

mest v strokovni službi z dne 25. 1. 2019 se za 23. členom doda nov člen, ki se glasi: 

»Šteje se, da delavec izpolnjuje pogoj zahtevane strokovne izobrazbe kot je določen v 

opisu delovnega mesta tudi v primeru, če ima delavec dejansko največ eno raven nižjo  od 
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zahtevane strokovne izobrazbe in ima ob tem hkrati dvakrat več zahtevanih delovnih 

izkušenj s področja, ki ga pokriva delovno mesto.«  

2. člen 

Sedanji 24. člen postane 25. člen. 

3. člen 

Dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na oglasni 

deski GZS. 

 
Sklep št. 12: 
Dušana Vižintina se razporedi na delovno mesto svetovalca za področje operative. 
 

 
Ad 11.  

Vprašanja in pobude 
 

Renata Rupreht, predsednica MS GZS je predlagala, da se letošnje tekmovanje v orientaciji 
odpove, kviz pa se v okviru možnosti izvede 7. novembra 2020. 
Člani UO so predlog podprli. 
Opozorila je tudi, da se člani MS GZS iz Severnoprimorske, Mariborske in Pomurske regije ne 
odzivajo na delo v Svetu, zato je zaprosila predstavnike UO teh regij, da se z njimi pogovorijo. 
 
Srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki je bilo predvideno v Belokranjski regiji, v 
skladu z dogovorom poveljnika HVZ, odpade. 
 
Janez Liponik je predlagal, da se opravi anketa o zaposlenih na gasilskih zvezah, z namenom, 
da bi organizirali srečanje le-teh. 
 
Na vprašanje Franca Bradeška kako je z novo stavbo Gasilske zveze Slovenije je poveljnik 
odgovoril, da so pripravljena izhodišča in da potekajo skupni dogovori z Ministrstvom za 
obrambo – Upravo RS za zaščito in reševanje. V kasnejši razpravi je Darko But povedal, da je 
najprimernejša lokacija v Šentvidu, stavba pa bi bila namenjena vsem silam zaščite in 
reševanja. 
 
Milan Dubravac je poročal o aktivnostih CTIF. Po odstopu kandidata iz Nemčije, ostaja edini 
kandidat za predsednika. Volitve bodo v oktobru preko videokonference. 
Izvršilni odbor CTIF bo na predlog mladinske komisije CTIF in Komisije za tekmovanja CTIF 
razpravljal o prestavitvi datuma olimpijade na leto 2022 in o letnicah mladine za tekmovanja. 
 
 

Ad 11.  

             Razno 
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Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But je v svojem nastopu podrobno 
opisal vse aktivnosti in zadolžitve Uprave v času epidemije koronavirusa. 
 
Poveljnik Franci Petek je v zvezi z regijskimi poligoni predlagal, da bi se v prihodnje zavarovali 
za delež, ki ga mora poravnati občina v kateri se poligon gradi, na dva možna načina: 

- Ali predhodno pridobimo delež sredstev občine za gradnjo poligona 
- Ali pa mora občina imeti v proračunu predvidena sredstva za gradnjo poligona 

in za znesek izdati bančno garancijo. 
 
Sklep št. 13: 
Upravni odbor se strinja s predlogom in podpira oba predlagana načina zavarovanja. 

 
Poveljnik je še poročal, da je Odbor za obrambo soglasno sprejel predlog o ukinitvi tahografov 
za prevoz otrok. Predlog mora biti potrjen še v Državnem zboru. 
 
Dobili smo opremo za olimpijado, ki se že nahaja v skladišču na Ptuju. Opremo je podarilo 
podjetje Rosenbauer. 
 
Predsednik se je na koncu vsem zahvalil za udeležbo. 
 
 

 
 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


