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Z A P I S N I K 
23. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v torek,  21. septembra  2021, ob 

16.00 uri, v prostorih PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Prisotni: 

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

Jože Dakskobler, Jože Derlink, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, 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: 

Darko But, generalni direktor URSZR 
Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS 
Matjaž Debelak, predsednik Arbitraže GZS 
Suzana Kralj in Nevenka Kerin, strokovna služba GZS 
 
Opravičeno odsotni: 

člani UO: Janko Turnšek, Janez Bregant in Elizabeta Čampa, predsednik CTIF Milan Dubravac. 

Pred začetkom seje so nas pozdravili domačini. Predstavili so nam gasilstvo, Mestno občino 

Slovenj Gradec, Občino Mislinjo in kraj, kjer smo se zbrali -  Šmartno pri Slovenj Gradcu iz 

katerega prihaja zlata olimpijka Janja Garnbret na katero so vsi izredno ponosni. Kroniko 

društva pa nam je predstavil Janez Cokan. 

Prisotni so bili: podžupan Mestne občine Slovenj Gradec dr. Peter Pungartnik, župan občine 

Mislinja Bojan Borovnik, član Upravnega odbora GZS Jože Kašnik, poveljnik GZ Mislinjske 

doline Slovenj Gradec Zdravko Sešel, predsednik in poveljnik PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Albert Gradišnik in Boštjan Aber ter član Sveta veteranov GZS Branko Smrtnik. 

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

dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje 
3. Sklep o povračilu stroškov na GZS 
4. Potrditev celostne podobe GZS 
5. Sredstva za delovanje regij 
6. Izbrisi PIGD Termoelektrarna Trbovlje, PIGD Brest Cerknica in PIGD Rudnik Hrastnik z 

članstva GZS  
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7. Operativne zadeve  
8. Razpis za izbiro gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 
9. Inventurne komisije 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal dopolnitev dnevnega reda in sicer pod točko 3.: 
obravnava predlogov Statuta GZS in statusa gasilca. 
 
Sklep št. 1: 
Upravni odbor GZS  potrjuje dnevni red 23. seje Upravnega odbora z dopolnitvijo pod točko 
3.: Obravnava predlogov Statuta GZS in statusa gasilca. 
 
 
      Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 21.  seje Upravnega odbora 

Milan Antolin je postavil vprašanje kaj je s predlogom Pomurske regije v zvezi z odlikovanjem 
Ernesta Eörya.  
Poveljnik Franci Petek je na to odgovoril, da je o tem razpravljal kolegij in pozval Pomursko 
regijo, da pripravi predlog, ki  mora biti  dobro pripravljen.  
Predsednik Janko Cerkvenik se je zavezal, da bo predlog pripravljen do naslednje seje. 
 
Franjo Bukovec je vprašal kakšno je mnenje o podaljšanju mandata funkcionarjev. 
Predsednik mu je odgovoril, da o tem ne razmišljamo, ker ni pravega razloga. Predlagal pa je, 
da se Kongres prestavi na jesenski čas, s tem se omogoči, da lahko novo izvoljeni organi GZ 
odločajo o novih kandidatih za organe GZS.  
 
Predsednik je predlagal, da se Dolenjsko regijo pozove, da zaradi zdravstvenih težav Janeza 
Breganta, predlaga nadomestnega člana v Upravni odbor. 
 
Franjo Bukovec želi, da se mnenja članov, ki jih izrečejo na seji, pišejo v zapisnike. 
 
 
Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 21. seje Upravnega odbora GZS. 
 
 
      Ad 3. 

Obravnava predlogov Statuta GZS in statusa gasilca 
 
Predsednik Arbitraže Matjaž Debelak je pripravil popravke, ki so bolj redakcijske narave kot 
vsebinske. Predloge se upošteva. 
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V razpravi  Milana Antolina, Slavka Jalovca in Francija Rančigaja je bilo izpostavljeno mnenje, 
da Upravni odbor in Poveljstvo ne moreta biti oba izvršilna organa. Pripomba  se je nanašala 
tudi na glasovalno pravico članov Upravnega odbora in Poveljstva na Plenumu in Kongresu. 
Predsednik NO GZS je pripomnil, da v 29. členu pripombe NO niso bile upoštevane.  
 
Poveljnik Franci Petek je pojasnil, da so bile omenjene pripombe soglasno sprejete na skupni 
seji Upravnega odbora in Poveljstva. 
 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS, upoštevajoč predloge Matjaža Debelaka, sprejema osnutek sprememb 
Statuta GZS in ga kot predlog posreduje v sprejem Plenumu GZS. 

 
 

Status gasilca 
 
Priloženo gradivo je obrazložil predsednik Komisije za statusna vprašanja GZS Slavko Jalovec. 
 
Po obrazložitvi je stekla razprava, v kateri so sodelovali: Janja Kramer Stajnko, Franc Bradeško, 
Franci Petek, Brane Verk, Darko But, Slavko Jalovec in Franc Rančigaj. Po mnenju 
razpravljavcev je večina predlogov napisana za posameznika, kar bi lahko pomenilo delitev 
članstva in velika nevarnost propada naše organizacije. Osredotočiti se je treba najprej na 
bonitete delodajalcev, davčnim olajšavam in zavarovanjem. Zelo veliko bonitet je že rešeno s 
obstoječimi zakoni in podzakonskimi predpisi, le da jih gasilci ne uveljavljajo. Generalni 
direktor URSZR Darko But je ponudil pomoč, da pripravi dokument v katerem bo navedeno 
katera področja so že  urejena.  
 
Sklep št. 4: 
Gradivo, ki ga je pripravila Komisija za status in je bilo obravnavano na skupni seji, se dopolni 
z že sprejetimi bonitetami. 

 
Ad 4. 

Sklep o povračilu stroškov na GZS 
 
Računovodkinja Suzana Kralj je pripravila analizo stroškov, če bi za vse sestanke izplačevali 
kilometrino po 0,37 €. Stroški se skoraj podvojijo. Znašali bi okoli 95.000 €. 
 
Sklep št. 5: 
Upravni odbor GZS potrjuje Sklep o povračilih stroškov na Gasilski zvezi Slovenije. 
 
 
 

Ad 5. 
Potrditev celostne podobe GZS 

 
V priloženem dokumentu so upoštevane pripombe in predlogi prejšnje seje in nanj ni bilo 
pripomb. 
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Sklep št.6: 
Upravni odbor GZS potrjuje celostno podobo Gasilske zveze Slovenije. 
 

Ad 6. 
Sredstva za delovanje regij 

 
Upravni odbor se je seznanil z višino predlaganih sredstev za delovanje regij. Pogoj za 
izplačilo sredstev so podpisani Pravilniki o delovanju regij. 
 
Sklep št. 7: 
Upravni odbor GZS sprejme sklep, da se regije za leto 2021 sofinancirajo po priloženem 
razdelilniku. 
Sklep št.8: 
Upravni odbor GZS sprejme sklep, da je pogoj za izplačilo finančnih sredstev za 
sofinanciranje regijskih svetov podpisan Pravilnik o delovanju regij. Pravilnik mora biti 
usklajen s Statutom GZS ter podpisan tudi s strani predsednika GZS. 

 
 

Ad 7. 
Izbrisi PIGD Termoelektrarna Trbovlje, PIGD Brest Cerknica in PIGD Rudnik Hrastnik z 

članstva GZS 
 
Sklep št.9: 
Na predlog Komisije za statusna vprašanja, Upravni odbor GZS potrjuje, da se iz članstva 

GZS izbriše PIGD Termoelektrarna Trbovlje (GZ Trbovlje), PIGD Brest Cerknica (GZ Cerknica) 

in PIGD Rudnik Hrastnik (GZ Hrastnik). 

 
 

Ad 8. 
Operativne zadeve 

 
Pod to točko sta predsednica Mladinskega sveta GZS in predsednik Sveta veteranov GZS 
podala poročilo o delu svetov v letošnjem letu.  Predsednik Sveta veteranov Jože Smole je 
predstavil pobudo Upravnemu odboru GZS za ureditev neenakomerne organiziranosti 
veteranov na terenu. Dokument je priložen k zapisniku. Dosedanja predsednica Sveta članic 
GZS ni bila pripravljena podati poročila. 
Predsednik Janko Cerkvenik je, glede na to, da je predsednica Sveta članic Elizabeta Čampa 
podala odstopno izjavo, za opravljanje funkcije predsednice predlagal Jasmino Vidmar iz GZ 
Zreče – Vitanje. Celjska regija je predlogu dala podporo. 
 
Predsednik Janko Cerkvenik je navzoče seznanil, da imata predsednik in poveljnik, v skladu s 
Priročnikom o gasilskem protokolu, pravico izbrati pribočnika. Medtem, ko jih poveljnik še ni 
izbral, je predsednik predlagal, da so njegovi pribočniki: Jani Šalej, Sabina Sorčan in Neža 
Strmole. 
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Poveljnik Franci Petek je poročal o državnem tekmovanju, ki je bila generalka pred olimpijado. 
Z Ministrstvom za obrambo je bila podpisana pogodba o sodelovanju njihovih sil na olimpijadi. 
S Čehi še potekajo razgovori za najem športne opreme za športne igre na olimpijadi. 
Ostale priprave na olimpijado tečejo dobro, s predsednikom se trudita pridobiti čim več 
sponzorjev, z namenom pridobiti čim več sredstev sta obiskala že kar nekaj podjetij. Na tem 
mestu je poveljnik pozval člane Upravnega odbora, da bi tudi oni izkoristili poznanstva in 
pomagali pri pridobivanju sponzorjev ali vsaj  odprli poti za razgovore. 
Na seji Poveljstva naslednji teden, bodo obravnavani razpis usposabljanj za leto 2022, razpise 
tekmovanj, spremembe tipizacije, predstavljen pa bo tudi program za poveljniško vodenje 
velikih intervencij. 
Sodelovali bomo na sejmu Sobra, na katerem bosta potekali dve gasilski tekmovanji v gasilskih 
dvojicah in tekmovanje GEŠPov. V petek bo posvet o nevarnih snoveh in vaja skupaj z Avstrijci. 
Gasilska zveza Slovenije bo imela svoj razstavni prostor, vodstvo pa bo izkoristilo sejem za 
srečanje z delegacijami  Hrvaške in Avstrije. Vsak dan bo potekala tudi preventivna delavnica 
pod vodstvom Oskarja Neuvirta. 
Podjetje Elementum, ki je za nas izdelalo srebrnike, bo na sejmu podelilo 4 štipendije v višini 
vsaka po 100 €, mladincem prvakom in podprvakom na državnem tekmovanju. 
 
Slovenski gasilci so sodelovali na veliki intervenciji v Makedoniji in s tem dvignili ugled 
slovenskega gasilstva v Sloveniji in Evropi. Žal pa smo bili medijsko prezrti. 
 
Miran Gregorič je v povezavi z intervencijo v Makedoniji, da je nastala določena škoda na 
vozilih in da bi bilo prav, da se to čim prej reši. 
Poveljnik Franci Petek mu je odgovoril, da imamo s strani URSZR zagotovilo, da bo vsa škoda 

poravnana, potrebno pa je ugotoviti ali se, da kaj popraviti tudi iz naslova zavarovanj.  

Člani so se seznanili z dnevnim redom seje Plenuma. Predlagan je bil spremenjen vrstni red 

dnevnega reda tako, da se najprej opravi plenarni del Plenuma. V razpravo se je vključil tudi 

direktor URSZR, Darko But. V obširnem poročilu je spregovoril o bonitetah gasilcev, 

spremembah zakonodaje, intervenciji v Makedoniji in ugotovljene pomanjkljivosti, kohezijskih 

sredstvih in poraba prvega dela za nakup 40 vozil za poplavno ogrožena področja, sejmu Sobra 

in aktivnosti Uprave na sejmu, financiranju Gasilske zveze Slovenije za letošnje leto in 

povečanju teh sredstev, povišanju sredstev za sofinanciranje gasilske opreme in vozil v letu 

2021, ter na splošno povečanje sredstev za gasilsko dejavnost. 

 
Sklep št. 10: 
Upravni odbor GZS potrjuje predlog predsednika GZS, da Plenumu predlaga v izvolitev 
Jasmino Vidmar kot novo predsednico Sveta Članic GZS.   
 
Sklep št. 11 
Upravni odbor GZS potrjuje spremenjeni dnevni red Plenuma GZS. 
 
Sklep št. 12 
Upravni odbor se je seznanil z delom na operativnem področju. 
 
Sklep št. 13: 
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Upravni odbor GZS potrjuje pribočnike predsednika GZS, in sicer: Janija Šaleja, Sabino 
Sorčan in Nežo Strmole. 
 

Ad 9. 
Razpis za izbiro gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije 

 
Na pripravljen predlog razpisa člani Upravnega odbora niso imeli pripomb zato so sprejeli 
 
sklep št. 14: 
Upravni odbor GZS potrjuje razpis za izbiro gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske zveze 
Slovenije. 

 
Ad 10. 

Inventurnih komisij 
 
Člani Upravnega odbora na predlog inventurnih komisij niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 15: 
Upravni odbor GZS potrjuje komisije za inventuro. 
 
 

Ad 11. 
Vprašanja in pobude 

 
Janez Liponik je predlagal naj se preko diplomatskih povezav preveri datum dneva gasilca. 8. 
junij, in sicer kdo ga je razglasil in zakaj ta datum. 

 
 

Ad 12. 

Razno 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je prisotne seznanil, da bo naslednja seja Upravnega odbora v 

mesecu novembru v Slovenskih Konjicah, skupna seja s Poveljstvom pa naj bi bila v 

decembru v Savinjskošaleški regiji. 

 

 

Ljubljana, 12. 10. 2021 

 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 


