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Z A P I S N I K 
20. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v sredo,  30. marca 2021, ob 

16.00 uri, preko videokonferenčnega sistema MITEAM Gasilske zveze Slovenije. 

 

Prisotni: 

Člani Upravnega odbora: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Janja Kramer Stajnko, Milan Antolin, 

Jože Derlink, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, Janez Bregant, Elizabeta Čampa, Uroš Gačnik, 

Miran Gregorič, Slavko Jalovec, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janez Liponik, Ivan Potočnik, 

Renata Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak, Branko Verk. 

Ostali prisotni: 

Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS 
Milan Dubravac, predsednik CTIF 
Anton Koren, predsednik Uprave Ustanove Metoda Rotarja 
Suzana Kralj in Nevenka Kerin, strokovna služba GZS 
 
Odsotni člani UO: Jože Dakskobler, Jože Kašnik, Janko Turnšek. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS 
3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 
4. Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 

2020 z revizorjevim mnenjem ter potrditev inventurnih zapisnikov 
5. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 
6. Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 

gasilcev Metoda Rotarja za leto 2020 
7. Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 
8. Imenovanje člana Komisije za statusna vprašanja 
9. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2021 
10. Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane Uprave in Nadzornega odbora 

Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja 
11. Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 
12. Operativne zadeve 
13. Vprašanja in pobude 
14. Razno 

 

Sejo je vodil predsednik Janko Cerkvenik. 
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Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1: 
Upravni odbor GZS potrjuje dnevni red 20. seje Upravnega odbora. 
 
 
      Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 19. korespondenčne seje Upravnega odbora 

Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 19. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS. 
 
 

Ad 3. 
Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 

Povzetek poročila je predstavil predsednik Janko Cerkvenik. Program smo izvedli v skladu z 
možnostmi glede na situacijo epidemije koronavirusa. Najbolj so bili prizadeti mladina, članice 
in veterani, okrnjena so bila tudi usposabljanja, ki smo jih delno izpeljali v skladu z navodili 
Nijz-ja. 
Razprave ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel  
 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS potrjuje Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za 
leto 2020. 
 
 

Ad 4. 
Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 z 

revizorjevim mnenjem ter potrditev inventurnih zapisnikov 
 
Poročilo je obrazložila računovodkinja Suzana Kralj. Razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 4: 
Upravni odbor GZS potrjuje in sprejema Letno poročilo (poslovno, računovodsko in 
finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 z revizorjevim mnenjem ter inventurne 
zapisnike. 
 
 

Ad 5. 
Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 

 
Glede na tehnične težave predsednika NO Franca Rančigaja s slikovno in zvokovno povezavo 
je bilo poročilo podano na koncu seje. Točko dnevnega reda smo prestavili na konec seje. 
 
 



3 / 9 

 
Ad 6. 

Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 
gasilcev Metoda Rotarja za leto 2020 

 
Po predstavitvi Antona Korena, predsednika Uprave Ustanove Metoda Rotarja, je Upravni 
odbor sprejel 
 
Sklep št. 5: 
Upravni odbor GZS sprejema Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč 
družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja za leto 2020. 
 
 

Ad 7. 
Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 

 
Program je predstavila predsednica Sveta članic GZS Elizabeta Čampa. 
 
Sklep št. 6: 
Upravni odbor GZS potrjuje program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic. 

 
 

Ad 8. 
Imenovanje člana Komisije za statusna vprašanja 

 
Pri tej točki je predsednik Janko Cerkvenik predlagal, da Upravni odbor imenuje tudi 
nadomestnega člana Sveta veteranov GZS, namesto pokojnega Franca Šinka iz Pomurske 
regije. 
 
Sklep št. 7:  
Upravni odbor GZS namesto Fikreta Fejzića v Komisijo za statusna vprašanja GZS imenuje 

Franca Anderliča, PGD Zbure, GZ Novo mesto, stanujočega Zbure 47, 8220 Šmarješke toplice, 

višjega gasilskega častnika II. stopnje. 

Ludvik Kuzma, Lemerje 16 a, 9201 Puconci, Višji gasilski častnik II. stopnje, se namesto Franca 
Šinka imenuje v Svet veteranov GZS. 
 

 

Ad 9. 
Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2021 

 
Predlog Komisije za priznanja in odlikovanja je predstavil predsednik komisije Miran Gregorič. 
Razlik pri razpisu iz prejšnjega leta ni, je pa komisija pri kriterijih za podeljevanje teh priznanj 
ponovno predlagala uvedbo koeficientov na regijo, ki jih je Upravni odbor v lanskem letu iz 
kriterijev umaknil. 
Povedal je tudi, da se je komisija pred sejo Upravnega odbora sestala s predsednikom in 
poveljnikom, ki sta podala svoja mnenja in predstavila mnenje kolegija. Ta namreč meni, da 
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priznanje ne dobiva regija, pač pa vsak posameznik. Ravno tako je njihovo mnenje, da se 
štejejo vse funkcije, ki jih je posameznik opravljal in ne najvišja na posameznem nivoju, razen 
ko gre za funkcijo v istem organu (npr. namestnica predsednika in članica UO se ne upošteva 
dvakrat). Komisija za odlikovanja je vztrajala pri prvotnem predlogu. 
 
Glede na različna mnenja, podana v razpravi je predsednik dal na glasovanje tri sklepe: 
 

− Koeficienti na regijo: 
Sklep št. 8 ( sprejet s 15 glasovi ZA in 4 PROTI): 
Pri kriterijih za podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca se ne 
upošteva koeficienta na regije. 
 

− Upoštevanje funkcij: 
Sklep št. 9 ( sprejet s 17 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI): 
Upoštevajo se vse funkcije znotraj posameznega nivoja (npr. član UO in član komisije. 
Znotraj istega organa se upošteva le višja funkcija (npr. član UO in hkrati namestnik 
predsednika). 
 
 

− Sprejem razpisa in kriterijev: 
Sklep št. 10 ( sprejet z 19 glasovi ZA): 
Upravni odbor GZS potrjuje Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete 
gasilca za leto 2021 s pripadajočimi kriteriji, upoštevajoč zgoraj izglasovana sklepa. 
 
 

Ad 10. 
Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane Uprave in Nadzornega odbora Ustanove 

za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja 
 

Sklep št. 11: 
Upravni odbor GZS potrjuje Razpis za zbiranje predlogov kandidatov za člane Uprave in 
Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja. 
 

 
Ad 11. 

Potrditev razpisa državne mladinske gasilske orientacije 
 

Mladinski svet GZS je pripravil razpis za orientacijo po treh možnih modelih izvedbe. 

Tekmovanje bo načrtovano in izvedeno glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji. 

Razpis je predstavila predsednica Mladinskega sveta Renata Rupreht. Vprašanj in razprave ni 

bilo.  

Sklep št. 12: 
Upravni odbor GZS potrjuje Razpis državne mladinske gasilske orientacije za leto 2021. 
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Ad 12. 

Operativne zadeve 
 
Poročilo je podal poveljnik Franci Petek.  

Največ težav je na področju usposabljanj, ker se navodila v zvezi s koronavirusom nenehno 

spreminjajo. Nekaj izobraževanj smo uspeli izpeljati, sedaj  so ponovno ustavljena. 

Do 30. aprila se bo treba odločiti ali državno tekmovanje v mesecu junija da, ali ne, ravno tako 

za pokalna tekmovanja, trenutno še vedno upamo na izvedbo tekmovanj v predvidenih 

terminih. Priprave na olimpijado potekajo, oprema je že pripravljena in ustrezno skladiščena v 

prostorih URSZR, za športni del tekmovanja si bomo opremo sposodili pri hrvaških gasilcih. 

Na področju tehnike se je spremenila tipizacija za gasilsko vozilo 24/50 -  povečala se je tonaža, 

tipizirani sta dve čeladi, za tehnično reševanje in požare v naravi.  

V zvezi z dopisom člana MS GZS Klemna Zibelnika – v imenu  60 mentorjev – in ne v imenu 

Mladinskega sveta, je poveljnik povedal, da nekateri ne sprejemajo sklepov Poveljstva, ki je o 

tem razpravljalo in odločilo že pred enim letom. Poveljstvo se je z dopisom seznanilo in 

potrdilo že sprejet sklep, da glede starosti na državnem tekmovanju 2021 ni nobenih 

sprememb. Vsi tekmovalci morajo izpolnjevati starostne pogoje glede na kategorijo v letu 

izvedbe državnega tekmovanja. Na zadnji seji pa je Poveljstvo sprejelo sklep,  da lahko v 

društvih, kjer imajo težave s sestavo pionirskih in mladinskih tekmovalnih enot zaradi 

spremembe leta državnega tekmovanja, tekmovalce nadomestijo tudi s tekmovalci, ki so v tem 

ciklusu tekmovanj 2019-2021 že tekmovali na tekmovanju GZ ali regijskem tekmovanju za 

drugo PGD. 

Tema v letošnjem mesecu oktobru bo »Po potresu lahko tudi zagori«. 

 

Ad 13. 
Vprašanja in pobude 

 
Namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko je poročala o aktivnostih na področju 

legalizacije gasilskih objektov. V zvezi s tem so potekali usklajevalni sestanki z Ministrstvom za 

obrambo in Ministrstvom za okolje in prostor. Dogovorili so se za določene dopolnitve 

gradbenega zakona, ki je v fazi spremembe, in sicer bi se za vse objekte, ki se uporabljajo za 

opravljanje javne gasilske službe oprostilo nadomestilo za uzurpacijo in degradacijo prostora. 

Nelegalne objekte bi lahko po skrajšanem postopku in ugodno legalizirali. Predlog je tudi ta, 

da se podaljšuje rok za objekte daljšega obstoja. V kolikor bo zakon sprejet, bodo to objekti 

zgrajeni pred letom 2005. 

V okrožnici, smo vse gasilske zveze in društva pozvali za vnos gasilskih objektov v Vulkan. Do 

danes je v Vulkanu le 499 vpisov, za kar menimo, da je to le 1/3 vseh objektov. Da bi lahko 
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opravili realno analizo je treba zavesti čim več objektov, zato ponoven poziv članom 

Upravnega odbora, da v svojih okoljih apelirajo na čim večji vpis. Če bo zakon sprejet bomo na 

tem področju pomagali iskati rešitve. 

 

Franci Rančigaj, predsednik NO GZS je dodal, da je naklonjenost Ministrstva za okolje in prostor 

takim rešitvam. Uzurpacija in degradacija se oprosti za gasilske objekte na kmetijskih 

zemljiščih, vpis v kataster stavb bo treba narediti. 

Janja Kramer Stajnko: 

V kolikor bo zakon sprejet, bo plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora 

oproščeno vsem gasilskim objektom, ne samo tistim na kmetijskih zemljiščih. Če dosežemo to, 

kar smo oblikovali, bodo stroški pridobivanja dokumentov legalizacije minimalni. 

Namestnica predsednika je v nadaljevanju predstavila predlog prenove logotipa Gasilske zveze 

Slovenije. 

Gre za osvežitev obstoječega logotipa. Čeprav je obstoječi všečen, ni primeren za razne 

predstavitve in postavitve. Vse lastnosti starega logotipa ostajajo, je pa posodobljen in 

primeren za postavitev na dokumentih, promocijskih izdelkih ipd., zato je pripravljen v več 

različnih oblikah.  

Sklep št. 13: 
Upravni odbor GZS potrjuje predlog posodobljenega logotipa, ki se začne uporabljati po 
dokončanju vseh oblik (vizitke, zastavice….) ter pridobitvi dokončne dokumentacije. 
 

Predsednik Janko Cerkvenik je predstavil srebrnik Gasilske zveze Slovenije in srebrnik vezan za 

olimpijado. Gre za praktično in stilsko dovršeno darilo, ki se lahko uporablja za Gasilsko zvezo 

Slovenije in nižje nivoje. Srebrnike bomo prodajali preko naše spletne trgovine in v ekonomatu 

GZS. Izdeluje ga referenčna firma Elementum iz Ljubljane, cena se giblje med 35 in 45 €, 

odvisno od embalaže. Firma je pripravljena podeliti enoletne štipendije štirim gasilcem, 

dijakom srednjih šol. 

Slavko Jalovec: ali bo lahko njihova gasilska zveza dala izdelati srebrnik za sebe? 

Odgovor: lahko, vendar ne v taki obliki. 

Uroš Gačnik: cena je sprejemljiva. Posameznik ali društvo lahko izda svoj kovanec. 

 

Sklep št. 14: 
Upravni odbor GZS potrjuje izgled in obliko srebrnika za olimpijado in srebrnika Gasilske 
zveze Slovenije. 
 

 

Franjo Bukovec: 

Bližajo se sušni časi in nevarnost požarov v naravi. Velikokrat se zgodi, da gasilci priskočijo na 

pomoč drugim regijam. Zanima ga, kako je glede cepiva proti Covidu 19 za operativne člane. 
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Odgovor poveljnika Francija Petka: 

Še vedno nimamo zagotovil, da bi naredili sezname za naša društva. Odvisno je tudi od 

zdravstvenih domov. Nekje nas smatrajo za kritično strukturo, vendar ne povsod. Upamo, da 

bomo v najkrajšem času vsaj operativno jedro lahko precepili. Odgovor glede cepljenja bomo 

skupaj z URSZR pripravili in poslali na v vse GZ. 

 

Milan Antolin: 

Zanima ga, kako je s priznanjem Ernesta Eörya. Pomurska regija je soglasna, da se to priznanje 

uvede. Glede na pomen bivšega predsednika in njegovo vlogo za slovensko gasilstvo bi bilo 

priznanje poimenovano po njem primerno. 

 

Predsednik: Upravni odbor se je seznanil s tem in potrjuje njihovo namero. 

 

Milan Antolin: 

Naj bi šlo za priznanje Gasilske zveze Slovenije in ne Pomurske regije. 

 

Slavko Jalovec podpira Milanov predlog. Potrebno je spremeniti pravilnik in to vnesti vanj. 

 

Obenem je postavil vprašanje statusa humanitarne organizacije. 

 

Poveljnik Franci Petek mu je s tem v zvezi pojasnil, da je strokovna služba odreagirala, zadevo 

smo raziskali, zadeva pa ni rešljiva iz danes na jutri. GZS je humanitarna organizacija, kar 

posledično pomeni, da so tudi vsa društva. Težava nastane pri ugodnostih, ki jih nudijo banke, 

te podatke črpajo iz Ajpesa, kjer pa društva kot pravne osebe niso vpisana kot humanitarne 

organizacije. Preverjamo podatke na Ministrstvu za zdravje, ki podeljuje status. Ko bomo dobili 

dodatne informacije bomo obvestili teren. 

 

Glede priznanja Ernesta Eörya je mnenje komisije podal predsednik komisije Miran Gregorič. 

Povedal je, da komisija ni proti temu priznanju, ugotavlja pa, da je priznanj veliko in predlaga, 

da bi enega izmed obstoječih priznanj preimenovali po Ernestu Eöryu.  

 

Predsednik Janko Cerkvenik je v nadaljevanju dal besedo Milanu Dubravcu, predsedniku CTIF. 

 

Milan Dubravac se je zahvalil za podporo slovenskega gasilstva k njegovi kandidaturi za 

predsednika CTIF. V prvih mesecih se vedno bolj zaveda pomembnosti te funkcije. Organizacija 

CTIF je spletišče vsega gasilskega znanja po svetu in dviga nivo gasilstva na mednarodnem 

področju. Trenutno delovanje poteka na daljavo, skupaj s pisarno CTIF, ki je na sedežu Gasilske 

zveze Slovenije poskušamo nadaljevati z delom izvršilnega odbora in komisij. Zahvaljuje se 

vsem naporom organizacijskega odbora za pripravo olimpijade, ki bo potekala 2022 v Celju.  
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Za eno izmed naslednji sej pripravlja kompletno informacijo za podrobno predstavitev 

delovanja CTIF. 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je dodal, da smo Milana že predstavili ministru za obrambo, v 

prihodnje ga nameravamo predstaviti še na Ministrstvu za zunanje zadeve in predsedniku 

Vlade RS. 

 

Ad 5. 

Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 
 

Franci Rančigaj je povedal, da pisnega poročila ni pripravil, ker so potrebna dodatna pojasnila. 

Nadzorni odbor se je sestal 16. marca, kjer so člani pregledali letno poročilo za leto 2020 in se 

seznanili s pojasnili predsednika, poveljnika in računovodkinje GZS ter mnenjem revizorke. 

V letu 2020 delovanje organov ni bilo enostavno, razumljivo je, da je bil program dela izveden 

v manjšem obsegu. Realizacija plana je bila slabih 60%, predsednika NO je zbodla ugotovitev, 

da so se stroški dela povečali za 11%. V dodatni obrazložitvi na seji NO je bilo navedeno, da se 

plače oziroma količniki niso višali. Povišanje mase za plače se razume zaradi povečanja 

minimalne plače za 6%. V poročilu so tudi davčno nepriznani odhodki v višini 6.000€, ki niso 

pojasnjeni. Zaradi nepojasnjenih vprašanj se bo Nadzorni odbor takoj po odprtju države 

ponovno sestal in pripravil poročilo za Plenum.  

 

Odgovorila je računovodkinja Suzana Kralj. 

Plače se izplačujejo strogo po Pravilniku o plačah in so vsako leto natančno revidirane. 

Uspešnosti in ostali dodatki se ne izplačujejo. En del povišanja plač za 11% je dvig minimalne 

plače, drugi del je zaradi spremenjene tehnike knjiženja. Vso refundirano bolniško odsotnost, 

ki ni bila zanemarljiva, knjižimo na stroške in na prihodke. Upoštevati je treba, da tudi 

povišanje dodatka na delovno dobo vpliva na povišanje. Z mesecem junijem 2020 smo Dušana 

Vižintina prerazporedili iz delovnega mesta administratorja na delovno mesto strokovnega 

svetovalca in s tem dvignili količnik na plačo. 

Nepriznani strošek v višini 6.000 € je nastal na podlagi odločbe državne revizijske komisije, 

zaradi pritožbe neizbranega izvajalca za izgradnjo regijskih poligonov. 

Računovodkinja je poudarila, da je Nadzorni odbor na seji s temi obrazložitvami že bil 

obveščen. 
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Ad 14. 

Razno 

 

Renata Rupreht se je zahvalila Urošu Gačniku za pohvale na račun dobro izpeljanega 

virtualnega kviza gasilske mladine. Povedala je, da je bil tudi posvet mentorjev gasilske 

mladine izpeljan virtualno in da je bila udeležba dobra, tudi rezultati ankete so pokazali, da je 

bil dobro sprejet. Pohvalila je Klemena Zibelnika, ki je ključen člen Mladinskega sveta in 

ostalim, ki so pripomogli k izvedbi. Povedala je tudi, da o pisanju Klemena Zibelnika o 

spreminjanju pogojev za državno tekmovanje Mladinski svet ni razpravljal. 

 

Kmalu bo izšla nova knjiga Gasilci, pri kateri je sodeloval tudi Mladinski svet GZS. 

 

Predsednik je člane seznanil, da naj bi bil Plenum v zgodnjem jesenskem času.  

Prav tako je člane obvestil, da bodo vsi po pošti prejeli Priročnik o gasilskem protokolu, ki je 

ravnokar izšel. Zahvaljuje se tudi recenzentom za pregled Priročnika.  

 

Na koncu je predsednik vsem zaželel vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. 

 

 

Ljubljana, 12. 4. 2021 

 

 

 

 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


