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Z A P I S N I K 
17. seje Upravnega odbora, ki je bila v četrtek, 3. 9. 2020, ob 16. uri,  v Litiji. 

 
PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Milan Antolin, Franc Bradeško, 
Janez Bregant, 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, Ivan Potočnik, 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 
- Predsednik GZ Litija Igor Cividini 
- Državni sekretar na MORSu  mag. Damijan Jaklin 
- Generalni direktor URSZR Darko But 
- Predstavnik URSZR Leon Behin 
- Župan Občine Litija Franci Rokavec 
- Strokovna služba GZS: Suzana Kralj in Nevenka Kerin 

 

Predsednik GZS se je uvodoma zahvalil županu Občine Litija Franciju Rokavcu, predsedniku 

Gasilske zveze Litija Igorju Cividiniju in članu UO GZS Slavku Jalovcu za sprejem in gostiteljstvo 

seje Upravnega odbora.  

Župan je v nagovoru na kratko opisal Občino Litija, predsednik GZ Litija pa gasilstvo v njej. 

 

Zaradi obveznosti nekaterih poročevalcev je predsednik predlagal nekoliko spremenjen in 

dopolnjen dnevni red seje, kakor so ga člani prejeli z vabilom, in sicer: 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Upravnega  odbora GZS 
3. Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 z revizorjevim mnenjem  
4. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 
5. Predstavitev sporazuma o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in 

pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči 
6. Sofinanciranje regij za leto 2020 
7. Potrditev komisij za inventuro za leto 2020 
8. Izbris PIGD Mariborska livarna 
9. Sklic Plenuma GZS 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 
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Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora GZS so potrdili dnevni red 17. seje UO GZS. 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Upravnega odbora GZS 

 

Člani Upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb. 

Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 16. seje. 
 

Ad 3. 

Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 z revizorjevim mnenjem  
 

Poročilo so člani Upravnega odbora prejeli z gradivom. Obrazložila ga je računovodkinja 

Suzana Kralj. 

Razprave ni bilo. 

 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS potrjuje Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 z 
revizorjevim mnenjem in ga predlaga v sprejem Plenumu GZS. 
 
 

Ad 4.  

Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 
 

Poročilo so člani UO prejeli z gradivom. Predsednik NO GZS Franci Rančigaj je prisotne pozval, 

da postavijo vprašanja. 

Vprašanj ni bilo, zato je Upravni odbor GZS sprejel sklep: 

 

Sklep št. 4: 

Upravni odbor GZS se seznanja s poročilom Nadzornega odbora GZS. Poročilo bo sprejel 
Plenum GZS. 

 

Ad 5.  

Predstavitev sporazuma o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in 
pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči 
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Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Damijan Jaklin je ob pomoči Leona Behina 

predstavil sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja 

sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 

2014-2020, programski dokument večletnega finančnega okvira 2021-2017 in program 

instrumenta za okrevanje - NextGeneration (Naslednja generacija) - NG EU, ki ga je v imenu 

Gasilske zveze Slovenije kot ene izmed partneric 25. avgusta 2020 podpisal predsednik na 

Ministrstvu za obrambo. 

 

 

Ad 6.  

Sofinanciranje regij za leto 2020 
 

Predlog delitve sredstev za sofinanciranje regij za leto 2020 so člani UO prejeli z gradivom. 

 

Sklep št. 6: 

Upravni odbor GZS potrjuje sofinanciranje regij za leto 2020. 
 

      Ad 7. 

Potrditev komisij za inventuro za leto 2020 
 

Na predlog inventurnih komisij člani UO niso imeli pripomb, zato so sprejeli 

 

Sklep št. 7: 

Upravni odbor GZS potrjuje komisije za inventuro za leto 2020, in sicer: 

1/ NALOŽBE IN DOLGOROČNA SREDSTVA (osnovna sredstva) 

Nahajališče: Ljubljana, Tržaška 221 
                       Metlika, Muzej 
                       Regijski poligoni: Ormož, Radlje ob Dravi, Jesenice 
                       Pivka 
Inventurna komisija: Dušan Vižintin, predsednik 
                                      Petra Planinc, član 
                                      Neža Strmole, član  
                                      Dragica Lenarčič, član 
V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne komisije prvi 
član popisne komisije. 
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani 
imenujejo: Mirjana Kočevar in Matjaž Klarič. 
 

2/ ZALOGE BLAGA 

Nahajališče: Ljubljana, Tržaška 221 
Inventurna komisija: Suzana Veber, predsednik 
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                                     Adriana Cividini, član 
                                     Nevenka Kerin, član  
                                     Dušan Vižintin, član 
V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne komisije prvi 
član popisne komisije. 
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani 
imenujejo: Dragica Lenarčič in Nina Dular. 
  

3/ DENARNA SREDSTVA, OBVEZNOSTI IN TERJATVE 

Nahajališče: Ljubljana, Tržaška 221 
Inventurna komisija: Nevenka Kerin, predsednik 
                                      Matjaž Klarič, član 
                                      Suzana Veber, član  
V primeru opravičene odsotnosti predsednika popisne komisije vodi delo popisne komisije prvi 
član popisne komisije. 
V primeru opravičene odsotnosti katerega od imenovanih članov se kot nadomestni člani 
imenujejo: Neža Strmole in Marko Pograjc. 
Vse naloge vezane na popis morajo biti končane do 26. 1. 2021, zapisniki pa zaključeni in 
predani v računovodstvo najkasneje do 31. 1. 2021. 
Inventura oziroma popis sredstev in njihovih virov bo v ponedeljek, dne 4. 1. 2021 od 7. ure 
dalje. 
Na dan inventure je Gasilska zveza Slovenije zaprta. 
 

Ad 8.  

Izbris PIGD Mariborska livarna 
 

Na 7. seji Komisije za statusna vprašanja, sklicane korespondenčno dne 24. avgusta 2020, so 

člani obravnavali vlogo Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (PIGD) Mariborska 

livarna za izbris iz članstva pri Gasilski zvezi Slovenije. Zanj so prejeli vso potrebno 

dokumentacijo (zapisnika Občnega zbora PIGD Mariborska livarna in korespondenčne 

Skupščine GZ Maribor, odločbo Upravne enote Maribor o izbrisu društva iz poslovnega registra 

društev ter potrdilo podjetja Mariborska Livarna d. d., da društvo nima več nobenih 

obveznosti.  

Na podlagi navedene dokumentacije in predloga Komisije za statusna vprašanja je Upravni 

odbor GZS sprejel  

Sklep št. 8:  

Upravni odbor GZS potrjuje izbris PIGD Mariborska livarna (GZ Maribor) iz svojega članstva.  
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Ad 9.  

Sklic Plenuma GZS 
 

Člani Upravnega odbora GZS so spreli predlog, da se v skladu z Odlokom o začasni splošni 
omejitvi zbiranja, ki ga je Vlada RS sprejela 8. 7. 2020, zaradi preprečitve ponovnih izbruhov 
bolezni COVID-19, letos seja Plenuma skliče korespondenčno, z naslednjim predlogom 
dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 

2. Izvolitev organov Plenuma Gasilske zveze Slovenije 

3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2019 

4. Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2019, z revizorjevim mnenjem  

5. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije 

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

Metoda Rotarja 

Predhodno pridobimo podatke izvoljenih delegatov posameznih gasilskih zvez in jim na 

njihove naslove pošljemo vabilo z gradivi. 

Seja bo trajala od 11. do 21. 9. 2020. 

Predsednik je prisotne še obvestil, da bo slavnostni del Plenuma s podelitvijo najvišjih priznanj 

GZS, v soboto, dne 19. 9. 2020, v Šentjerneju. 

Sklep št. 9: 
Upravni odbor GZS potrjuje korespondenčno sejo Plenuma s predlaganim dnevnim redom. 

 

Ad 10.  

Vprašanja in pobude 
 
Renata Rupreht je predstavila predlog Mladinskega sveta GZS o letošnji delitvi sredstev 
gasilske doplačilne znamke. 
 
Mladinski svet GZS predlaga Upravnemu odboru GZS dva sklepa. Člani Upravnega odbora 
GZS na predlog niso imeli pripomb zato so jih sprejeli. 
 
Sklep št. 10: 
V razpisu sofinanciranja programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz sredstev 

doplačilne znamke 2019 se, zaradi situacije s covid-19, spremenijo delitveni ključi sredstev, 

ki so bili določeni na podlagi povprečja zadnjih treh let.  

- pri regijskem kvizu regija za organizacijo prejme 100 € ter 21,89 € / udeleženo ekipo, 
- pri regijski orientaciji za organizacijo prejme 150 € in 24,31 € / udeleženo ekipo, 
- pri regijskih strokovnih posvetih mladinskih mentorjev prejme regija za organizacijo 

100 € in 6,09 € / udeleženca/dan ter  
- pri ostalih projektih prejme prijavitelj 4,07 € / udeleženca/dan.  

Vsi ostali kriteriji ostanejo nespremenjeni. Ostanek sredstev se razdeli v prihodnjih letih. 
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Sklep št. 11: 

Razpis za sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2020 ostane 

nespremenjen. 

 
Branko Verk je opozoril na ažurnost objav zapisnikov na naši spletni strani. 
 
Na vprašanje Franja Bukovca, ali se organizatorji predvidenega letošnjega tekmovanja v 
orientaciji prestavijo v naslednje leto, je predsednica MS GZS Renata Rupreht predlagala, da  
so letos predvideni, organizatorji v naslednjem letu. To naj bi veljalo tudi za kviz, ki ga letos 
ne bo mogoče izvesti. 
 
  
Jože Kašnik je opozoril na težave pri legalizaciji gasilskih objektov. 
 
Namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko je v obrazložitvi povedala, da je bila 
problematika podrobno predstavljena na dnevih predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, 
januarja letošnjega leta. Po tem posvetu smo v Vulkanu odpri aplikacijo oz. vprašalnik kako 
imajo posamezne gasilske organizacije urejeno legalizacijo gasilskih objektov. Do junija 
meseca je bilo v Vulkan vnešenih le 430 objektov, od tega je analiza pokazala, da 80% le-teh 
nima vseh dovoljenj, 20% objektov pa je brez vsakega dovoljenja. 
Naslednji korak je povezava z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer se bomo skušali 
dogovoriti, da bi bil postopek legalizacije za gasilce enostavnejši , kar pa je najpomembnejše, 
da bi Upravne enote postopale enotno.  
Ko se bomo na Ministrstvu za okolje in prostor uspeli dogovoriti za način in postopke, bomo 
na to temo organizirali izobraževanje. 
 
Jože Smole je prisotne obvestil, da je društvo, ki je bilo zaprto zaradi neurejene dokumentacije, 
po 7 mesecih uspelo pridobiti vse dokumente, vključno z uporabnim dovoljenjem.  
 
Predsednik Janko Cerkvenik je povzel, da mora biti reševanje te problematike naša stalna 
naloga, ki jo moramo obravnavati na vsaki seji. 
 
Uroš Gačnik je podal pobudo, da bi pripravili predlog spremembe zakonodaje, da se 
neizkoriščena sredstva turističnih bonov donirajo gasilskim društvom. 
 
Odgovoril mu je Slavko Jalovec, da to ne gre, ker so to namenska sredstva in je potrebno 
spremeniti zakonodajo. Poveljnik je še dodal, da so ta sredstva namenjena turizmu in ne 
gasilcem. 
 
 

Ad 9.  

             Razno 
 
Generalni direktor URSZR Darko But je prisotne seznanil z aktualnimi aktivnostmi ki se izvajajo 
na Upravi. 
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Milan Dubravac je poročal, da bo delegatska skupščina potekala 21. oktobra 2020 preko Zoom 
konference. Potekale bodo tudi volitve. Za predsednika te organizacije je Milan edini kandidat. 
 
Janez Bregant se je vodstvu zahvalil za prizadevanja in ukinitev tahografov v gasilskih vozilih. 
 
Predsednik je na koncu povedal, da se v času od 26. do 29. novembra 2020 predvideva 
strokovna ekskurzija za člane Upravnega odbora in Poveljstva GZS v poljsko firmo WISS - 
izdelovalko nadgradenj. 
 
Naslednja seja Upravnega odbora bo v mesecu decembru 2020. 
 
 

 
 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


