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Z A P I S N I K 
Skupne korespondenčne seje Upravnega odbora (18.) in Poveljstva (17.) Gasilske zveze 
Slovenije, ki je potekala od torka, 27. oktobra 2020, do petka, 30. oktobra 2020, do 10. ure. 
 

Dnevni red: 

1. Informacija o pridobitvi dodatnih sredstev in usmeritvah za porabo  

 

Obrazložitev: 

Ob razglasitvi epidemije in ukrepih, ki jih je sprejela Vlada RS za zajezitev širjenja bolezni Covid-
19, je ponovno omejeno izvajanje programa Gasilske zveze Slovenije, kot tudi vseh gasilskih 
organizacij na terenu. Aktualne informacije objavljamo in jih bomo tudi v bodoče na spletni 
strani.  
 
Kljub slabi epidemiološki sliki in vsem razmeram, povezanim s tem, pa vam sporočamo, da smo 
bili v zadnjih dneh uspešni pri pridobivanju finančnih sredstev. 
 
Sporočamo vam, da je Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada za leto 2020 odobril 
Gasilski zvezi Slovenije sredstva v višini 315.000,00 EUR za naslednja področja: 
 

1. Izobraževanje: 
Za zagotovitev izvajanja izobraževanj na daljavo, ki je v izrednih razmerah postala že naša 
realnost, potrebujemo na državni in regijski gasilski ravni primerno tehniko. Zato planiramo 
nabavo najmanj štirih stacionarnih in šestindvajsetih mobilnih kompletov za izvajanje 
izobraževanj na daljavo  po  terenu. Število bo zaradi izvedbe javnega razpisa lahko odstopalo 
od planiranega. 

 
2. Poveljniško vozilo PV-2: 

Poveljniško vozilo PV-2, ki se uporablja za vodenje večjih intervencij, kot tudi za usposabljanja 
in vaje, zahteva redno vzdrževanje in posodabljanje opreme. Planirana je nabava in vgradnja 
opreme v skladu s potrebami. 
 

3. Vulkan:  
 V letu 2020 smo začeli s celostno prenovo Vulkana, saj je platforma pri obstoječem Vulkanu 
zastarela in zanjo proizvajalec ne nudi več podpore. S tem je onemogočen nadaljnji razvoj in 
optimiziranje, ki uporabnikom omogoča lažje delo. Celostna prenova bo v letošnjem letu 
izvedena skladno s planom dela in dodatno še za en modul. 
 

4. Poveljniško vozilo PV-1:  
Za potrebe izvajanja rednega dela Gasilske zveze Slovenije planiramo nabavo poveljniškega 
gasilskega vozila PV-1, izdelanega po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.  
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Hkrati vam sporočamo, da smo Upravo RS za zaščito in reševanje zaprosili še za dodatna 
sredstva v višini 45.000,00 EUR za nakup službenega vozila za prevoz oseb in tovora – kombija 
in za nakup novega serverja  z SQL licencami. 
 

5. Službeno vozilo za prevoz oseb in tovora - kombi:  

Gasilska zveza Slovenije potrebuje za izvajanje programa dela vozilo za prevoz oseb z 

možnostjo prevoza tovora. Vozilo bi se uporabljalo ob organizaciji sej organov in komisij, 

plenuma in kongresa, za gasilska tekmovanja in olimpijade, pri logistiki ob raznih predstavitvah 

na prireditvah in sejmih, za izvedbo strokovnih ekskurzij ter za ostale službene poti ob izvajanju 

aktivnosti programa dela kot tudi izrednih nalog. 

  

6. Server z SQL licencami: 

Za nemoteno poslovanje Gasilske zveze Slovenije in njenih podrejenih organizacij je zaradi 

dotrajanosti obstoječega serverja in pomanjkanja pomnilniškega prostora nujna zamenjava 

obstoječega serverja z novim serverjem z SQL licencami. 

 

Poleg zgoraj opisanega vas obveščamo, da smo se s podjetjem Toyota, s katerim smo začeli 

sodelovanje že ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem v Metliki, dogovorili za 

dolgoročno sodelovanje, tako pri organizaciji Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2021 in 

Gasilskih olimpijskih iger v letu 2022, kot tudi pri nabavi in najemu službenih vozil Gasilske 

zveze Slovenije.  

 

Predlog sklepa: 

Upravni odbor in Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije potrjujeta informacijo o pridobitvi 

dodatnih finančnih sredstev ter nabavo opreme in vozil v skladu z odobrenimi sredstvi. 

 
ZA predlagani sklep je glasovalo  
 
20 članov Upravnega odbora:    in 21 članov Poveljstva:  
 

1. Janko Cerkvenik     1. Franci Petek 
2. Franci Petek     2. Borut Lončarevič 
3. Ana Somrak     3. Marko Bokal 
4. Uroš Gačnik     4. Dejan Jurkovič 
5. Rudi Kofalt     5. Dušan Vižintin 
6. Franjo Bukovec     6. Martin Lužar 
7. Milan Antolin     7. Klemen Repovš 
8. Miran Gregorič     8. Darko Muhič 
9. Slavko Jalovec     9. Marko Gorše 
10. Franc Bradeško     10. Primož Ternik 
11. Jože Derlink     11. Boštjan Majerle 
12. Janko Turnšek     12. Zvonko Glažar 
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13. Jože Dakskobler     13. Samo Steblovnik 
14. Janez Liponik     14. Simon Černe 
15. Ivan Potočnik     15. Marko Adamič 
16. Slavko Kramberger    16. Bojan Hrepevnik 
17. Janja Kramer Stajnko    17. Stanko Močnik 
18. Brane Verk     18. Tomaž Vilfan 
19. Elizabeta Čampa     19. Boris Lambizer 
20. Renata Rupreht     20. Gašper Janežič 

21. Dušan Utroša 
PROTI predlogu ni glasoval nihče. 
 
Niso glasovali: 
 
člani Upravnega odbora:      član Poveljstva: 
 

1. Janez Bregant       1. Rok Leskovec 
2. Jože Kašnik 
3. Jože Smole 

 
 
 
Glede na število glasov ZA se sprejme 

 

Sklep št.1: 

Upravni odbor in Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije potrjujeta informacijo o pridobitvi 

dodatnih finančnih sredstev ter nabavo opreme in vozil v skladu z odobrenimi sredstvi. 

 

Ljubljana, 30.10.2020 

       

      Zapisala: 

 Nevenka Kerin  

poslovna sekretarka 

      

    Poveljnik: Predsednik: 

   Franci Petek Janko Cerkvenik 

 

 


