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Z A P I S N I K 
21. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  10. junija  2021, ob 

16.00 uri, v prostorih PGD Krško. 

 

Prisotni: 

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

Dakskobler, Jože Derlink, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, Janez Bregant, Elizabeta Čampa, 

Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Janez 

Liponik, Ivan Potočnik, Renata Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak, Branko Verk. 

Ostali prisotni: 

Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS 
Suzana Kralj in Nevenka Kerin, strokovna služba GZS 
 
Opravičeno odsotni: 

poveljnik Franci Petek, predsednik Arbitraže Matjaž Debelak 

Odsotni: 

član UO Janko Turnšek, predsednik CTIF Milan Dubaravc. 

Pred začetkom seje so nas pozdravili domačini. Izčrpno so nam predstavili občino Krško, 

gasilstvo ter sistem zaščite in reševanja v občini. Na koncu pa so predstavili projekt Gasilsko 

reševalnega centra Krško ki je še v nastajanju. 

Prisotni so bili: župan občine Krško mag. Miran Stanko, poveljnik GZ Krško Borut Arh, častni 

predsednik GZ Krško in PGD Krško Slavko Šribar, svetovalec za zaščito in reševanje v 

kabinetu  župana Aleš Benje, poveljnik PGD Krško Marko Mlakar, namestnik predsednika PGD 

Krško Sebastjan Ivanuša, poveljnik štaba za CZ občine Krško Vlado Grahovac in poveljnik ter 

direktor PGE Krško Aleš Stopar. 

Predsednik se je vsem zahvalil za celovito predstavitev in predlagal v potrditev 

dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. videokonferenčne seje Upravnega odbora GZS 
3. Aktualnosti na področju dela GZS 
4. Sklep o povračilu stroškov na GZS 
5. Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva 
6. Poročilo Nadzornega odbora GZS  
7. Potrditev prejemnikov priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca 
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8. Potrditev članov Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam 
ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja 

9. Potrditev spremembe letnice ustanovitve GZ Slovenska Bistrica in OGZ Ptuj 
10. Potrditev izvajalca revizije 
11. Potrditev prejemnikov odlikovanj  
12. Operativne zadeve 
13. Vprašanja in pobude 
14. Razno 

 

 
Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Franjo Bukovec je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko: Podaljšanje mandata za eno 
leto za vse organe upravljanja na vseh nivojih. Predsednik Janko Cerkvenik je to dopolnitev 
uvrstil pod točko 13 – vprašanja in pobude. 
 
Sklep št. 1: 
Upravni odbor GZS potrjuje dnevni red 21. seje Upravnega odbora. 
 
 
      Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 20. videokonferenčne seje Upravnega odbora 

Renata Rupreht je podala popravek navedbe v 14. točki. V nastajanju je kviz Gasilci in ne knjiga, 
kot je zapisano.  
 
Sklep št. 2: 
Z zgoraj navedenim popravkom Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 20. videokonferenčne 
seje Upravnega odbora GZS. 
 
 
Pred nadaljevanjem seje je predsednik povabil k predstavitvi predstavnico podjetja Altius, ki 
pripravlja priročnik o celostni podobi Gasilske zveze Slovenije in za tem še predstavnika 
podjetja Elementum, ki nam izdeluje srebrnike. 
 
S spremembo celostne podobe se je Upravni odbor seznanil že na prejšnji seji, tokrat je bila 
predstavitev bolj podrobna. Pri logotipu so osnovne barve ostale, dodano je več možnosti za 
različne postavitve. Predstavljeni so bili  kuverte, dopisi, elektronski dopisi, vrečke, namizne 
zastavice, vizitke in logotip na srajcah in majicah. 
 
V razpravi je bilo podanih nekaj mnenj in pripomb, ki se bodo upoštevale pri pripravi čistopisa 
priročnika o celostni podobi. 
 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS potrjuje osnutek Priročnika o celostni podobi GZS. Dokončno bo priročnik 
Upravni odbor sprejel na naslednji seji. 
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Sledila je predstavitev srebrnikov. Izdali bomo dva srebrnika, in sicer srebrnik Gasilske zveze 

Slovenije in srebrnik gasilske olimpijade 2022. 

Na prvi strani srebrnika je gasilski znak in napis v slovenščini in angleščini, na drugi strani je 

zemljevid Slovenije. Pri olimpijskem srebrniku pa je na prvi strani logotip gasilske olimpijade 

2022.  

Podjetje Elementum bo podelilo tudi štiri štipendije našim srednješolskim članom. 

Predsednik je dodal, da se bo srebrnik tržil  tudi preko našega ekonomata. 

 
 

Ad 3. 
Aktualnosti na področju dela GZS 

 
Glede na to, da se aktivnosti prepletajo bo ta točka predstavljena pod točko 12. 
 
 
 

Ad 4. 
Sklep o povračilu stroškov na GZS 

 
Spremembe in dopolnitve Sklepa je predstavil predsednik Janko Cerkvenik. Sklep, sprejet 
3.6.2020 se dopolni z naslednjimi vsebinami: 

- Pri določitvi števila kilometrov se uporablja veljaven delujoč spletni daljinomer 
glede na priporočilo FURSa, upošteva se najkrajša optimalna cestna povezava. 

- Za službene poti se predstavniku GZS izda potni nalog, ožigosan in podpisan s 
strani odgovorne osebe GZS. 

- Ob zaključku koledarskega leta morajo strokovne službe vsem dohodninskim 
upravičencem poslati seznam opravljenih poti za preteklo leto, ki bo primeren 
za predložitev na FURS.  

- GZS v primeru smrti nagrajencev Matevža Haceta prejemnikov Kipca gasilca in 
plakete gasilec, člana Upravnega odbora GZS, Poveljstva GZS in zaposlenega v 
strokovni službi, pošlje svojcem sožalnico. 

 
V razpravi je Slavko Jalovec postavil vprašanje, zakaj se za prireditve predstavnikom GZS 
povračajo potni stroški v višini  0,37€ za kilometer, za udeležbo na sejah pa 0,18€. 
Računovodkinja Suzana Kralj je pojasnila, da se udeležba na prireditvah šteje kot službena pot, 
sestanki pa delovna obveznost, zato se v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z 
delom in drugih dohodkov, obračunava različno. 
Dodala je, da je bilo teh stroškov v letu 2019, ko so aktivnosti potekale normalno, za 50.000€, 
v kolikor poenotimo vsa povračila potnih stroškov po 0,37€, bi se ti stroški podvojili. 
Predsednik Nadzornega odbora Franci Rančigaj je bil mnenja, da se brez analize ne more 
ocenjevati porast stroškov, se pa strinja, da se cena poenoti na 0,37€. 
Na koncu razprave je predsednik Janko Cerkvenik predlagal, da računovodkinja naredi analizo, 
sklep pa se sprejme na naslednji seji. 
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Ad 5. 
Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva 

 
Kodeks je predstavil predsednik Janko Cerkvenik. 
Kodeks ureja odnose med gasilci, ki jih povezuje opravljanje humanitarne dejavnosti. Njegovo 
bistvo je enakopravno sodelovanje, ustvarjalnost in skrb za kulturne ter spoštljive odnose. 
Temelji na načelu humanosti in pravnem redu v Republiki Sloveniji. 
 
Člani Upravnega odbora so dokument pozitivno sprejeli, ugotovili pa so, da morajo biti tudi 
sami promotorji načel kodeksa na terenu. Velikokrat je na terenu zaznati, da se ga ne držijo 
niti gasilci, niti vodstveni kader, zato je potrebno nanj čim večkrat opozarjati. 
 
Slavko Jalovec je opozoril na 5. člen, ki navaja, da prostovoljni gasilec ne sme izkoriščati svojega 
položaja za svoj zasebni interes, ki obsega pridobivanje kakršnekoli koristi ali obveznosti, bodisi 
v finančni obliki ali v obliki daril, uslug ter gostoljubnosti. 
Sprašuje, kaj se smatra kot darilo? Mogoče slika, plaketa, malica? To so sicer primeri, ki ne bi 
smeli predstavljati problema, vendar so se člani Upravnega odbora odločili, da se 2. stavek v 
5. členu črta. 
 
 
Sklep št. 4: 
V kodeksu etike slovenskega prostovoljnega gasilstva se črta 2- stavek 5. člena 
Sklep št. 5: 
S tem popravkom Upravni odbor GZS sprejema Kodeks etike slovenskega prostovoljnega 
gasilstva. 
 
 

Ad 6. 
Poročilo Nadzornega odbora GZS 

 
Poročilo je podal predsednik NO Franci Rančigaj. 
 
Nadzorni odbor se je sestal na dveh sejah, na katerih so obravnavali Poročilo neodvisnega 
revizorja, Poslovno poročilo, Računovodsko poročilo ter se seznanili s pojasnili k 
računovodskim izkazom.  
Predsednik NO ugotavlja, da je bil program dela premalo razčlenjen, zato je težko narediti 
primerjavo z realizacijo. Po njegovem mnenju bi se Upravni odbor moral bolj natančno 
ukvarjati z nalogami in finančnim poslovanjem. 
Glede strokovne službe je bil mnenja, da bi zaradi zmanjšanega obsega dela, delavci morali na 
čakanje. Kljub temu pa se je masa plač zvišala za 11%. 
 
Odgovorila je računovodkinja Suzana Kralj. 
 
Gasilska zveza Slovenije je bila izvzeta iz KPK, zato ni mogla koristiti nadomestil za čakanje, saj 

je struktura prihodkov taka, da imamo več kot 70 % proračunskih virov. 
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Vzroki za povišanje plač za 11% so: dvig minimalne plače, spremenjena tehnika knjiženja zaradi 

refundacije bolniških odsotnosti, ki se knjiži na stroške in na prihodke. Tudi povišanje dodatka 

na delovno dobo vpliva na povišanje. Dvignil se je tudi količnik na plačo zaradi prerazporeditve 

delavca iz mesta administratorja na mesto strokovnega svetovalca, pokriti pa smo morali tudi 

razliko plač delavcev na področju izobraževanja, saj zaradi odpadlih usposabljanj nismo dobili 

povrnjenih stroškov s strani države, ki bi v celoti pokrivali plače. 

 
Sklep št. 6: 
Upravni odbor GZS se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora GZS za leto 2020. 
 
 
 

Ad 7. 
Potrditev prejemnikov priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca 

 

Obrazložitev je podal predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja Miran Gregorič. 

Upravni odbor GZS je v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih GZS objavil razpis za 

predložitev predlogov za priznanja Matevža Haceta,  Kipca gasilca in Plakete gasilca, z rokom 

30. marec 2021. 

V roku je prispelo šest predlogov za priznanje Matevža Haceta, sedem predlogov za priznanje 

Kipec gasilca in osem predlogov za priznanje Plaketa gasilca. 

Skladno s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v gasilskih organizacijah in razpisom so vsi 

zgoraj navedeni predlogi imeli podporo regijskega sveta.  

Pri obravnavi predlogov so člani komisije ugotovili, da so podatki posameznikov v Vulkanu še 

vedno pomanjkljivi, zato prihaja do razlik pri obračunavanju kriterijev. Člani komisije so pri 

izračunu po kriterijih upoštevali le gasilske specialnosti, ki so v skladu  s Pravili gasilske službe. 

Naknadno je bilo ugotovljeno, da bi se morale upoštevati tudi specialnosti, ki so veljale v 

preteklosti. S tem se je Upravni odbor strinjal. Ob upoštevanju vseh specialnosti pa sta 

kandidata na tretjem in četrtem mestu za priznanje Kipec gasilca, dosegla enako število točk. 

Po razpravi so bili člani Upravnega odbora enotnega mnenja, da se priznanje Kipec gasilca, 

podeli obema kandidatoma, tako, da bodo dobitniki tega priznanja letos štirje. 

 
Sklep št. 7: 
 
Priznanje Matevža Haceta za leto 2021 prejmejo: 
 
Anton Podobnik GZ Ljubljana  regija Ljubljana I 
Drago Stojc  GZ Bled-Bohinj Gorenjska regija 
Peter Šipek  GZ Maribor  Mariborska regija 
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Mira Marija Šraj GZ Sevnica  Posavska regija 
 

Priznanje Kipec gasilca za leto 2021 prejmejo: 

Branko Lah  Območna GZ Ptuj Podravska regija 
Stanislav Božnik GZ Vojnik Dobrna Celjska regija 
Jožef Repa  GZ Slovenske Gorice Mariborska regija 
Slavko Hribar  GZ Novo mesto Dolenjska regija 
 

Priznanje Plaketa gasilca za leto 2021 prejmejo: 

Ludvik Pikl  GZ Žalec  Savinjskošaleška regija 
Ivan Vidic  GZ Moravče  Regija Ljubljana III 
Mirko Slatenšek GZ Slovenska Bistrica Podravska regija 
 

Priznanja se podelijo na Plenumu Gasilske zveze Slovenije. 

 
 

Ad 8. 
Potrditev članov Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 

gasilcev Metoda Rotarja 
 
 
Na podlagi razpisa Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, z dne 30. 3. 2021, za zbiranje 
predlogov kandidatov za tri člane Ustanove in tri člane Nadzornega odbora Ustanove za pomoč 
družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja smo s strani regij prejeli devet predlogov. 
Kolegij GZS je pripravil predlog za imenovanje članov, na katerega člani Upravnega odbora niso 

imeli pripomb. 

Sklep št. 8:  
Upravni odbor GZS potrjuje imenovanje Uprave Ustanove Metoda Rotarja v sestavi: 
Anton Podobnik – predsednik 
Jože Žohar – član 
Jure Strmole – član 
in 
Nadzornega odbora Ustanove Metoda Rotarja v sestavi: 
Anton Koren – predsednik 
Jože Duh – član 
Sergej Škrl – član 
 

Ad 9. 
Potrditev spremembe letnice ustanovitve GZ Slovenska Bistrica in OGZ Ptuj 

 
Obrazložitev je podal predsednik komisije za zgodovino Janez Liponik. 
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Člani komisije za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine GZS, so na 8. 
seji, ki je potekala 18. maja 2021, obravnavali dopis in gradivo, ki je bilo poslano s strani 
Gasilske zveze Slovenska Bistrica s prošnjo za spremembo letnice ustanovitve iz leta 1956 v 
leto 1955. 
 
Na 9. dopisni seji, ki je potekala od 26. do 28. maja 2021 do 8. ure zjutraj, so člani komisije 
obravnavali še dodatno gradivo, ki ga je OGZ Ptuj predložila gradivu s prošnjo, za spremembo 
letnice ustanovitve iz leta 1996 v leto 1955. 
 
Člani komisije se za spremembo letnice ustanovitve odločajo na podlagi verodostojnih 
dokumentov. Pod verodostojni dokument spada podpisan in ožigosan Ustanovni akt gasilske 
zveze in/ali zapisnik ustanovnega občnega zbora zveze. Glede na ugotovljena dejstva Komisija 
za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter kulturne dediščine predlaga Upravnemu 
odboru, da se prošnjam za spremembi letnice ustanovitev ugodi. 
 
Sklep št. 9: 
Upravni odbor GZS potrjuje leto 1955 kot leto ustanovitve GZ Slovenska Bistrica in OGZ Ptuj. 
 
 

Ad 10. 
Potrditev izvajalca revizije 

 

Ponudbe za izvajanje revizije računovodskih izkazov za leti 2021 in 2022 so cenovno 

opredeljene med 7.076,00 EUR in 8.540,00 EUR z DDV. Glede na ceno in reference 

predlagamo, da revizijo računovodskih izkazov Gasilske zveze Slovenije za leti 2021 in 2022 

izvede revizijska hiša Re-member d.o.o.. 

 

Sklep št. 10: 
Upravni odbor GZS potrjuje podjetje Re-member d.o.o. za izvajalca revizijskih storitev za leti 
2021 in 2022. 
 

 
Ad 11. 

Potrditev prejemnikov odlikovanj 
 
Na predlagano gradivo člani niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 11: 
Upravni odbor GZS potrjuje prejemnike odlikovanj od 13. 3. 2020 do  6.5.2021. 
 
 
 
 

Ad 12. 
Operativne zadeve 
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Predsednik Janko Cerkvenik je poročal o uspešno izvedenem državnem gasilskem tekmovanju, 

ki je potekalo 5. in 6. junija v Celju.  

Uspešno potekajo tudi priprave na gasilsko olimpijad naslednje leto, ki bo ravno tako v Celju. 

S poveljnikom opravljata, vezano na olimpijado, številne razgovore z organizacijami in 

institucijami. Razgovori potekajo tudi za pridobitev sponzorskih sredstev. 

S sproščanjem epidemioloških ukrepov se začenja sezona prireditev. Plenum predvidevamo 

izvesti 2. oktobra 2021 v Celju. Naslednja seja Upravnega odbora bo med 6. in 10. septembrom 

v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. 

 
Razprava: 

Janez Bregant je postavil vprašanje, zakaj je bilo pri mladinskih ekipah več kot eno uro zamude 

pri štafeti. Zmotilo ga je tudi, da se je na velikem ekranu predvajala samo štafeta, ne pa tudi 

vaja z vedrovko in razvrščanje. Teren pri vedrovki je bil zelo spolzek. 

 
Odgovoril mu je Rudi Kofalt, ki je bil na tekmovanju sodnik. 

Nastajala je dve urna zamuda. Problemi so bili v novih ceveh, polnjenje cevi je potekalo čez 

progo. Nekaj krivde je tudi na mentorjih, pa tudi sodniki bi morali otrokom pomagati. Bojazni, 

da bi bilo tako tudi na olimpijadi ni, kajti tam ni pionirjev, mladinske ekipe, ki nastopajo pa so 

pripravljene in poznajo potek tekmovanja. 

 
  

Ad 13. 
Vprašanja in pobude 

 
Milan Antolin je postavil vprašanje v kateri fazi je obravnava predloga Pomurske regije za 

preimenovanje Plakete gasilca po Ernestu Eöryu. 

Po poročanju člana komisije za odlikovanja Jožeta Dakskoblerja, je komisija predlog 

obravnavala in se z njim strinja. Mnenje članov komisije je, da bi bilo, glede na prispevek, ki ga 

je Ernest Eöry dal slovenskemu gasilstvu, primerno katero izmed višjih priznanj. 

V razpravi so člani podali različna mnenja. Jože Smole je predlagaj, da bi se preimenovalo 

priznanje Kipec gasilca. 

Slavko Jalovec je bil mnenja, da se mora popraviti Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih. 

Priznanje Ernesta Eörya naj bi bilo za mednarodno sodelovanje in civiliste. 

Tudi Uroš Gačnik je predlagal, da naj bi bilo to novo priznanje za mednarodno sodelovanje. 

Predsednik Janko Cerkvenik je razpravo zaključil s predlogom, da bo o tem razpravljal kolegij 

in pripravil predlog za naslednjo sejo Upravnega odbora. 
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Slavko Kramberger je opozoril na problematiko Izobraževalnega centra Pekre. Na generalnega 

direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Darka Buta in poveljnika GZS Francija Petka je 

regijski svet Mariborske regije postavil nekaj vprašanj. Zanima jih realna namera o  postavitvi 

regijskega gasilskega poligona na območju IC Pekre s predvidenim terminom realizacije, želijo 

tudi odgovor kako je s kratkoročnim ali dolgoročnim načrtom ureditve in razvoja IC Pekre  in  

dejavnosti, ki bi se izvajale. Zanimajo jih tudi ovire in težave, ki preprečujejo ali otežujejo 

realizacijo. 

Darko But je na dopis odgovoril z opisom trenutnega stanja v Pekrah brez predvidenih rešitev, 

na odgovor poveljnika Francija Petka pa še čakajo. 

Na pobudo Franja Bukovca o podaljšanju mandata za eno leto, je gradivo treba posredovati na 

statusno komisijo GZS, ki naj pripravi ustrezno tolmačenje oz. predlog. 

Janeza Liponika je zanimalo, kaj bo s srečanjem gasilskih pevskih zborov. 

Predsednik Janko Cerkvenik je odgovoril, da moramo s srečanji nadaljevati, predhodno pa 

moramo opraviti razgovor z Janezom Koleričem in njegovim naslednikom. 

Uroš Gačnik je predlagal, da se gradiva za seje Upravnega odbora pošiljajo po elektronski pošti. 

 

 

Ad 14. 

Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Ljubljana, 21. 6. 2021 

 

 

 

 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


