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Z A P I S N I K 
 

Skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (22. seja Upravnega 

odbora in 21. seja Poveljstva), ki je bila v torek, 14. 9. 2021, ob 16.00 uri, v Izobraževalnem 

centru na Igu. 

 

 

PRISOTNI ČLANI UO GZS (17): Janko Cerkvenik, Milan Antolin, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, 

Elizabeta Čampa, Jože Dakskobler,  Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, 

Jože Kašnik, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan Potočnik, Renata Rupreht, Jože Smole, 

Branko Verk. 

 

PRISOTNI ČLANI POVELJSTVA GZS (18): Franci Petek, Marko Adamič, Marko Bokal, Simon 

Černe, Zvonko Glažar, Marko Gorše, Gašper Janežič,  Dejan Jurkovič, Boris Lambizer, Borut 

Lončarevič, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Klemen Repovš, Samo Steblovnik, 

Primož Ternik, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

- Predsednik Arbitraže GZS: Matjaž Debelak; 

- Strokovna služba GZS: Adriana Cividini; 

- Elementum: Peter Slapšak, direktor družbe; Bogdan Kukovec, poslovni manager – zakladnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- Člani Upravnega odbora GZS: Rudi Kofalt, Slavko Kramberger, Ana Somrak, Janko Turnšek; 

- Člani Poveljstva GZS: Bojan Hrepevnik, Rok Leskovec, Darko Muhič, Dušan Utroša; 

- Predsednik Nadzornega odbora GZS: Franci Rančigaj. 

 

ODSOTNI: 

- Člani Upravnega odbora GZS: Janez Bregant. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Obravnava osnutka sprememb Statuta Gasilske zveze Slovenije 

3. Status gasilca 

4. Razno 
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Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je vse prisotne lepo pozdravil in se zahvalil za udeležbo. V začetku 

se je zahvalil udeležencem gašenja požarov v Severni Makedoniji in poudaril, da smo lahko 

ponosni na usposabljanje in znanje, ki ga imajo naši gasilci in ga lahko širimo tudi po tujini. 

Predsednik je pozdravil tudi direktorja in poslovnega managerja Elemetuma. 

 

Ugotovil je tudi prisotnost na seji, ki je bila zadostna kljub nekaj opravičilom in drugih 

odsotnosti. V potrditev je predlagal dnevni red, ki so ga člani prejeli z gradivom. 

 

Sklep št. 1 (ZA: 35, PROTI: 0): 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili dnevni red seje. 

 

Predsednik je k predstavitvi povabil gospoda Bogdan Kukovca iz Elementuma, s katerimi smo 

pripravili srebrnik Gasilske zveze Slovenije in Gasilske olimpijade 2022. Podjetje vodi tudi 

štipendijsko politiko in 4 štipendije bodo podelili v letošnjem letu tudi gasilcem na sejmu 

Sobra. Srebrnik Gasilske zveze Slovenije v izdaji 100 kos je že razprodan, pripravlja se naslednja 

izdaja v 1000 kosih. Cena je 48,50 EUR (v orehovi šatulji) in 30,00 EUR (v lični papirnati 

embalaži). Od vsakega srebrnika dobi Gasilska zveza Slovenije 5,33 EUR oz. 3,03 EUR. Sredstva 

bodo namenjena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, razvoj, usposabljanje. Izdan 

bo tudi srebrnik za Gasilsko olimpijado 2022, v predprodaji bo najprej 200 kosov. Možna je 

tudi prilagoditev srebrnikov za nižje nivoje, vendar je minimalna naklada 100 kos. Več 

informacij je na spletni strani www.elementum.si  

Poveljnik Franci Petek je predstavil kriterije za izbiro štirih prejemnikov štipendij za leto 

2021/2022 (100 EUR/mesečno). Adriana Cividini je predstavila imena PGD, iz katerih so 

zmagovalne tekmovalne enote mladincev in mladink Državnega gasilskega tekmovanja 2021 

in iz katerih so prejemniki štipendij: PGD Biš, PGD Čušperk, PGD Drenov grič – Lesno brdo, PGD 

Podgorica – Šentjakob.  

 

Ad 2. 

Obravnava osnutka sprememb Statuta Gasilske zveze Slovenije 

 

Janko Cerkvenik je opisal postopek priprave sprememb Statuta. Osnutek sprememb Statuta, 

ki ga je Upravni odbor potrdil na 14. seji, smo poslali na v javno razpravo na gasilske zveze. 

Nato je pripombe in predloge obravnavala delovna komisija, ki jo je vodil poveljnik Franci 

Petek, ter pripravila osnutek Statuta za današnjo skupno sejo. Predlog bo nato poslan v 

obravnavo in sprejem Plenumu. 

Besedo je predal poveljniku Franciju Petku, ki je poudaril, da Statut delamo za organizacijo in 

ne za posameznike. Naša organizacija je vredna zaupanja, usposobljena in cenjena, zato smo 

na to lahko ponosni.  

http://www.elementum.si/
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Predlagal je pregled osnutka Statuta od točke do točke in sprotno potrjevanje oziroma 

oblikovanje nove vsebine, na koncu pa glasovanje za celotno besedilo. 

V razpravi so sodelovali:  

Janko Cerkvenik, Franci Petek, Tomaž Vilfan, Franc Bradeško, Uroš Gačnik, Borut Lončarevič, 

Slavko Jalovec, Matjaž Debelak, Zvonko Glažar, Dejan Jurkovič, Branko Verk, Jože Smole, Dušan 

Vižintin, Jože Kašnik, Miran Gregorič, Jože Dakskobler, Stanko Močnik. 

V osnutku Statuta GZS  je bilo potrjeno naslednje: 

V 1. členu (uvodna določba) se briše, da so članice GZS tudi poklicne gasilske enote (še 
prezgodaj) in se doda, da je GZS je ustanoviteljica Ustanove Metoda Rotarja.   

V 4. členu (simboli in oznake) so brisane tri priloge, ki se nanašajo na prapore na nivoju PGD, 
PIGD in GZ ter dodana točka (2), kjer je opredeljeno, da morajo biti oznake na nižjih nivojih 
skladne s simboli GZS. 

V 10. členu (način vstopa v članstvo) so brisane priloge 11-13, kjer so bili seznami PGD, PIGD 
in GZ. Članstvo se nenehno spreminja in ni smiselno, da je seznam članic del Statuta, saj nikoli 
ni ažuren. Doda se, da seznam članic vodi GZS. 

V 11. členu (pravice članov) je popravljen zapis člena tako, da je bolj jasen in ni dvoumen. 

V 13. členu (organi GZS in funkcionarja GZS) ostane število mandatov predsednika NO, 
Arbitraže, predsednika in poveljnika omejeno na dva mandata. Bolj jasno se zapiše, da lahko 
isto funkcijo posamezni opravlja največ dva mandata.  

V 17. členu (delegati Kongresa): 

- dodan jasen zapis, kdo sestavlja Kongres in sicer delegati z glasovalno pravico in brez 
glasovalne pravice.; 

- delegati z glasovalno pravico so namesto treh predstavnikov vsakega Sveta samo 
predsednik Mladinskega sveta, predsednica Sveta članic in predsednik Sveta veteranov  
(3 ČLANI SE NE STRINJAJO); 

- naštetim delegatom brez glasovalne pravice se doda, da imajo lahko glasovalno 
pravico, če so delegati matične GZ (6 ČLANOV SE NE STRINJA). 

V 18. členu (Plenum) je popravljeno skladno s popravki v 17. členu. Brisano je naštevanje 
delegatov brez pravice glasovanja, saj je vse enako kot v 4. točki 17. člena. 

V 19. členu (naloge Plenuma) je popravljen naziv Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi 
Slovenije in dodane naslednje točke, da Plenum sprejema poročilo Nadzornega odbora in se 
seznanja s poročili o poslovanju Ustanove za pomoč ponesrečenim gasilcem Metoda Rotarja; 

V 22. členu (Upravni odbor) je spremenjeno, da je UO izvršilni organ GZS, ki vodi delo GZS med 
dvema Kongresoma oz. Plenumoma. Dodano je, da mora predsednik sejo UO sklicati na 
pobudo »1/3« članov UO. 

V 23. členu (sestava Upravnega odbora) je dodana (preformulirana) možnost nadomeščanja 
članov UO na sejah s strani namestnikov, ki majo glasovalno pravico. 
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V 24. členu (naloge Upravnega odbora) so dodane točke: 

- odloča o sprejemu v članstvo in prenehanju članstva; 

- sodeluje s pristojnimi ministrstvi, z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ter Inšpektoratom Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami ter drugimi institucijami;  

- sprejema Statut Ustanove za pomoč ponesrečenim gasilcem Metoda Rotarja, imenuje 

upravo in nadzorni odbor Ustanove za pomoč ponesrečenim gasilcem Metoda 

Rotarja ter sprejema poročila o poslovanju Ustanove za pomoč ponesrečenim 

gasilcem Metoda Rotarja; 

V 25. členu (stalna delovna telesa Upravnega odbora) se izraze sveti in komisije preimenuje 

v stalna delovna telesa. Med stalna delovna telesa se doda Nacionalni odbor CTIF Slovenije. 

V 26. členu (Poveljstvo) je spremenjeno, da je Poveljstvo izvršilni organ za opravljanje 

strokovno tehničnih nalog in operativno vodenje. Dodana (preformulirana) je možnost 

nadomeščanja članov UO na sejah s strani namestnikov, ki majo glasovalno pravico. 

Dodana je naloga Poveljstva, da sodeluje s pristojnimi ministrstvi, z Upravo Republike Slovenije 

za zaščito in reševanje ter Inšpektoratom Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter drugimi institucijam. 

Člen, kjer je opredeljen kolegij GZS, je prestavljen pod 32. člen. 

V 28. členu (Nadzorni odbor) se pri nalogah briše, da pregleda poročila pred obravnavanjem 

na Plenumu. 

V 29. členu (Arbitraža) je zapis usklajen s Pravilnikom o Arbitraži, spremenjena je sestava 

Arbitraže na 9 članov. 

Dodan je 30. člen (sklicevanje sej organov na daljavo), kjer je opredeljena možnost izvedbe 

sej na daljavo v času izrednih razmer. Ostali členi se preštevilčijo.  

V 31. členu (predsednik GZS) je dodano, da je vabljen na seje Poveljstva GZS. 

V 34. členu (strokovna služba) je preoblikovano, da pogodbe o zaposlitvi z delavci strokovne 

službe sklepa v imenu GZS predsednik GZS. Ostane tudi besedilo, da strokovno službo vodi 

poveljnik in je odgovoren predsedniku. 

V 35. členu (pravice predsednika in poveljnika GZS po prenehanju funkcije) je dodano, da 

predsedniku in poveljniku GZS po prenehanju funkcije pripada naziv bivši predsednik ali bivši 

poveljnik GZS. Bivše funkcionarje se vabi na gasilske prireditve GZS. 

V 39. členu (sredstva GZS) se spremeni 4. odstavek glede poslovanja GZS s podjetji v lasti ali 

so-lasti funkcionarjev. Člen dokončno oblikuje Matjaž Debelak. 

V 42. členu (spreminjanje Statuta) je izbrisano, da se istočasno opredeli, katera vprašanja je 

treba proučiti ob začetku postopka sprememb Statuta. Od sklepa Plenuma do spremembe 
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Statuta lahko mine tudi več let, v tem času se lahko ugotovi, da je potrebno Statut spremeniti 

še v kakšnem drugem vprašanju, ki ga Plenum ni opredelil, zato je takšna določba po 

nepotrebnem omejujoča. 

V 43. členu (prenehanje GZS) je spremenjeno, da o prenehanju GZS odloča Kongres in ne 

Plenum. 

Prehodne in končne določbe: 

Dodana prehodna določba navezujoč se na člane Arbitraže, da z iztekom kongresnega obdobja 

2018-2023 preneha mandat vsem članom Arbitraže.    

Izbrisana točka, da mora Upravni odbor najkasneje v roku enega leta od uveljavitve pokrajin 

pričeti s postopkom sprememb in dopolnitev tega Statuta s pokrajinami. 

Dodano, da se v primeru ustanovitve pokrajin v roku dveh let temu prilagodi tudi teritorialna 

organiziranost gasilskih regij. 

 

Matjaž Debelak bo pripravil po seji dokončno besedilo glede ustanoviteljice Ustanove za 

pomoč ponesrečenim gasilcem Metoda Rotarja, ki je GZS (1. člen), odločanja organov o 

pritožbah (ustrezno se popravi tudi 19. oz. 24. člen) in poslovanja GZS s podjetji (4. odstavek 

39. člena). 

 

Sklep št. 2 (ZA: 35, PROTI: 0): 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili osnutek Statuta Gasilske zveze 

Slovenije v 1. branju, ki se z dopolnitvami pošlje kot čistopis v potrditev 23. seji Upravnega 

odbora GZS. Po potrditvi se pošlje kot gradivo za 3. sejo Plenuma GZS. Sestavi se tudi dopis 

s pojasnili.  

 

Ad 3. 

Status gasilca 

 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva so z gradivom prejeli predloge za ureditev statusa 

gasilca, ki jih je predstavil Slavko Jalovec, predsednik Komisije za statusna vprašanja.  

 

Uroš Gačnik je opozoril, da bomo z ugodnostmi za del članstva razdelili članstvo in bo konec 

prostovoljstva.  

Miran Gregorič je opozoril, da noben njihov predlog ni bil upoštevan. 

Klemen Repovš je dodal, da je tudi vprašanje kdo bo plačeval obveznosti testiranja za Covid-

19 za v področje reševanje statusa. 

Marko Gorše je podprl pripravljene predloge in dodal, da je treba najprej iztržiti predlagane 

ugodnosti, nato nadaljevati. 
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Jože Dakskobler je dodal, da bomo samo z davčnimi olajšavami delodajalcem uredili status. 

Milan Dubravac je rekel, da so v gradivu predstavljene bonitete in da se status rešuje drugače. 

Janko Cerkvenik je dodal, da bi moral biti interes zavarovalnic, da ima zavarovane gasilce. 

Predloge bo potrebno dopolnjevati. 

Franc Bradeško je predlagal, da se k gradivu doda še zavarovalnice in delodajalce. 

Stanko Močnik je vprašal, če ima URSZR kakšne predloge. 

Janja Kramer Stajnko je predlagala, da še enkrat preučijo dopis GZ Maribor, ki so podali dobre 

predloge za zagotavljanje pogojev za delo in ne za nagrajevanje. 

Franci Petek je dodal, naj se k predlogom doda še opis že urejenih zadev na temo statusa.  

 

Sklep št. 3 (ZA: 35, PROTI: 0): 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili predloge Komisije za statusna 

vprašanja, ki jih komisija še dopolni in pošlje kot gradivo za 23. sejo Upravnega odbora, nato 

se po potrditvi posreduje z gradivom Plenumu. 

 

Ad 4. 

Razno 

 

- Mesec oktober, mesec požarne varnosti 

 

Člani Poveljstva so z gradivom prejeli gradivo za mesec požarne varnosti, ki ga je predstavil 

Dejan Jurkovič. Dopis bo po potrditvi poslan gasilskim zvezam. 

 

Sklep št. 4 (ZA: 18, PROTI: 0): 

Poveljstvo GZS potrjuje predlagane aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti 2021. 

 

- Odstop Elizabete Čampa: 

 

Janko Cerkvenik je člane obvestil o odstopu Elizabete Čampa, predsednice Sveta članic, iz 

osebnih razlogov. Zahvalil se je za dobro sodelovanje. Predlagal je skrajšan kandidacijski 

postopek za zbiranje predlogov regij in potrditev nove predsednice na 3. seji Plenuma. 

 

Uroš Gačnik je predlagal, da se obrazloži odstop, vendar Elizabeta Čampa ni želela komentirati. 

Franci Petek je rekel, da mu je žal, vendar, če nima podpore članic Sveta članic, na more delati.  

Tudi Jože Dakskobler meni, da brez podpore ne more delati in se je prav odločila. 

 

Franjo Bukovec je dodal, da ima Notranjska Regija tudi predstavnico v Svetu članic, tako, da je 

kot predsednik Regijskega sveta seznanjen, zakaj naj bi odstopila tovarišica Čampa. In če je to 

razlog njenega odstopa, smo vsi člani tukaj notri na tej seji zreli za odstop. Predsedniku GZ je 

predlagal, ker je tovarišica Čampa njegova desna roka, naj on predlaga njeno namestnico.  
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Sklep št. 5 (ZA: 17, PROTI: 0): 

Upravni odbor GZS je sprejel ugotovitveni sklep, da je Elizabeta Čampa odstopila s funkcije 

predsednice Sveta članic Gasilske zveze Slovenije. 

 

Franci Petek je predlagal, da gasilske regije pošljejo predloge v dobrem tednu, predsednik 

izbire kandidatko  za predsednico in jo predlaga na 3. seji Plenuma GZS. Regije lahko predlagajo 

za predsednico tudi obstoječo članico Sveta članic in se v primeru izvolitve naknadno naredi 

zamenjava v Svetu članic. 

 

Uroš Gačnik je rekel, da je rok prekratek.  

Nato je Franci Petek predlagal, da predsednik določi začasno predsednico izmed članic Sveta 

članic, ki bo funkcijo opravljala do Plenuma leta 2022. 

 

Sklep št. 6 (ZA: 16, PROTI: 1): 

Upravni odbor GZS je sprejel, da predsednik izmed obstoječih članic Sveta članic GZS izbere 

članico za začasno predsednico Sveta članic Gasilske zveze Slovenije, ki bi funkcijo opravljala 

do Plenuma leta2022. 

 

 

- Delovanje gasilskih regij: 

Predsednik je člane Upravnega odbora opozoril, naj v regijah preverijo stanje o sprejetih 

Pravilnikih o delovanju regij. Na GZS bomo pripravili seznam trenutnega stanja in poslali 

članom.  Sprejet pravilnik bo tudi pogoj za sofinanciranje delovanja regij.  

Opozoril je tudi na pošiljanje zapisnikov regijskih sej.  

 

 

- Sponzorske mape za Gasilsko olimpijado 2022: 

Franci Petek je člane pozval za prevzem sponzorskih map in pomoč pri pridobivanju sponzorjev 

za Gasilsko olimpijado 2022. Pripravili bomo spisek že obiskanih podjetij, pričakujemo pa tudi 

povratne informacije od članov. 

 

Janko Cerkvenik je povabil člane Upravnega odbora na naslednjo sejo, ki bo v torek, 21. 9. 

2021, v PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.  

 

Zapisala:  

Adriana Cividini, vodja za področje operative 

 

  Poveljnik: Predsednik: 

Franci Petek Janko Cerkvenik 


