
 
 

 

Z A P I S N I K 
 

Skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (24. seja Upravnega 

odbora in 23. seja Poveljstva), ki je bila v soboto, 18. 12. 2021, ob 10.00 uri, v prostorih PGD 

Slovenske Konjice, Žička cesta 4, Slovenske Konjice. 

 

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

Jože Dakskobler, Jože Derlink, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, Jože Kašnik, Rudi 

Kofalt, Slavko Kramberger, Janja Kramer Stajnko, Janez Liponik, Ivan Potočnik, Renata Rupreht, 

Jože Smole, Janko Turnšek, Jasmina Vidmar, Branko Verk. 

 

PRISOTNI ČLANI POVELJSTVA GZS: Franci Petek, Marko Adamič, Marko Bokal, Simon Černe, 

Marko Gorše, Bojan Hrepevnik, Dejan Jurkovič, Boris Lambizer, Borut Lončarevič, Martin 

Lužar, Boštjan Majerle, Darko Muhič, Klemen Repovš, Samo Steblovnik, Dušan Utroša, Tomaž 

Vilfan, Dušan Vižintin. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

- Generalni direktor URSZR: Darko But; 

- Predsednik CTIF: Milan Dubravac; 

- Člana NO GZS: Vincenc Sentočnik, Janko Žuntar; 

- Nadomestni član UO GZS Dolenjske regije: Aleš Medle; 

- Predstavnik URSZR: Branko Sojer; 

- Predsednik delovne skupine za promocijo Gasilske olimpijade 2022: Martin Štubljar; 

- Strokovna služba GZS: Adriana Cividini, Nevenka Kerin, Suzana Kralj. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- Član Upravnega odbora GZS: Janez Bregant; 

- Člani Poveljstva GZS: Zvonko Glažar, Gašper Janežič, Rok Leskovec, Stanko Močnik; 

- Predsednik Arbitraže GZS Matjaž Debelak. 

 

ODSOTNI: 

- Članica Upravnega odbora GZS: Ana Somrak; 

- Član Poveljstva: Primož Ternik; 

- Predsednik in člana Nadzornega odbora GZS: Franci Rančigaj, Snežka Bizjak in Miran 

Predikaka. 
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Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 23. seje Upravnega odbora GZS (potrjuje Upravni 

odbor) ter 22. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo)  
3. Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2022 
4. Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2021 
5. Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke  

a. Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2021 – tabela 1 
b. Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 2 

6. Razrešitve in imenovanja 
7. Usposabljanja 
8. Tekmovanja 
9. Potrditev razpisov državne mladinske gasilske orientacije in državnega kviza gasilske 

mladine 
10. Predlog dviga naročnine revije Gasilec 
11. Preimenovanja v čine 
12. Razno 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je vse prisotne lepo pozdravil, še posebej župana Občine 

Slovenske Konjice Darka Ratajca, generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje 

Darka Buta in  predsednika GZ Slovenske Konjice Tomaža Paholeta.  Župan in predsednik sta v 

kratkem nagovoru predstavila občino in gasilstvo ter nam zaželela uspešno delo. 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal dopolnitev dnevnega reda s točko 4: Predlog Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili dopolnjen dnevni red seje s točko: 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. 
 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnikov 23. seje Upravnega odbora GZS ( potrjuje Upravni odbor) 
ter 22. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) 

 
Na zapisnik 23. seje Upravnega odbora GZS je podal pripombo predsednik Sveta veteranov 
Jože Smole, in sicer je v točki 8: Operativne zadeve predstavil pobudo Upravnemu odboru za 
ureditev neenakomerne organiziranosti veteranov na terenu. Dokument bo priloga k 
zapisniku. 
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Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 23. seje, upoštevajoč pripombo predsednika Sveta 
veteranov, da se predstavljene pobude za ureditev neenakomerne organiziranosti 
veteranov priložijo k zapisniku. 
 
Na zapisnik 22. seje Poveljstva ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 3: 
Poveljstvo GZS potrjuje zapisnik 22. seje. 
 
 

Ad 3. 

Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2022 
 

Osnutek programa dela je predstavil predsednik Janko Cerkvenik, finančni del pa 

računovodkinja Suzana Kralj. 

Dokumenta sta priloga k zapisniku, nanju ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 4: 

Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta osnutek programa dela s finančnim 

ovrednotenjem za leto 2022 in ga kot predlog posredujeta v sprejem Plenumu GZS. 

 

 

Ad 4. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 
 

Uvodno obrazložitev čistopisa sprememb in dopolnitev  Zakona o gasilstvu, ki smo ga prejeli 
16.12.2021 in smo ga članom posredovali kot gradivo za sejo, je podal poveljnik Franci Petek, 
ki je poročal tudi o opravljenih usklajevanjih Dopolnitve in soglasje moramo poslati na URSZR 
do 20.12.2021 do 10. ure. 
V razpravi so poleg Francija Petka, Darka Buta in Branka Sojerja sodelovali člani Upravnega 
odbora in Poveljstva: Darko Muhič, Miran Gregorič, Dušan Vižintin in Borut Lončarevič.  
Franci Petek in Darko But sta podala naslednje obrazložitve glede predlogov: 

- položaj poklicnih gasilcev v poklicnih jedrih je urejen v 24. členu, 3. odstavek; dodatek 
za te gasilce bo za čas epidemije urejen v zakonu PKP10; 

- malomarnost bo opredeljena s spremembami Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

 
Sprejeti pa so bili naslednji predlogi, s katerimi bo vsebina zakona bolj jasno zapisana in nam 
omogočala lažje delo:  
 
5. člen 
V 8. členu se v 4. točki se beseda »zagotavlja«  nadomesti z besedo »omogoča« in za besedo 
»gasilcev« doda besedilo »za izvajanje podpornih nalog javne gasilske službe«. 
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Obrazložitev:  
V tem členu govorimo o nalogah države. V vseh alinejah je navedeno, da država »zagotavlja«, 
pri Gasilski zvezi Slovenije in Združenju slovenskih poklicnih gasilcev pa piše »omogoča«. 
Zaradi nedvoumnosti in  poenotenja alinej predlagamo, da se zamenjava teh dveh besed 
(zagotavlja in omogoča) ne izvede, saj država zagotavlja pogoje, torej financira delovanje 
Gasilske zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
 
 
 
5. člen 
V 8. členu v drugem odstavku se v drugem stavku za besedilom », ki so širšega pomena« doda 
besedilo », in določi način njihovega aktiviranja.«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki 
se glasi: »Vlada Republike Slovenije predpiše čas izvoza posameznih kategorij gasilskih enot.«.  

Obrazložitev:  
Pri zadnjem usklajevanju oziroma pripravi čistopisa je v tem delu ostal tekst, ki je v nasprotju 
z usklajenim 34. členom. Tako kot je zapisano sedaj, se opravljajo iste naloge na dveh nivojih 
(država in lokalna skupnost). Zato se označen tekst izbriše. 
 
23. člen 
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c in 22.č člen, ki se glasijo: 
»22.a člen 
(evidenca Gasilske zveze Slovenije in gasilskih organizacij) 
(1) Gasilska zveza Slovenije in gasilske organizacije vodijo evidenco o prostovoljnih gasilskih 
enotah ter prostovoljnih gasilcih. V zbirki podatkov se o prostovoljnih gasilcih zbirajo naslednji 
podatki:  
1. ime in priimek; 
2.   spol 
3. datum in kraj rojstva; 
4. ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država EU; 
5. stopnja izobrazbe; 
6. poklic; 
7. naziv delodajalca; 
8. telefonska številka ali številka mobilnega telefona; 
9. elektronski naslov;  
10. leto vstopa v gasilsko društvo  ter funkcije v gasilstvu; 
11. čin; 
12. vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa na področju gasilstva; 
13. vrsta gasilskih odlikovanj; 
14.       davčna številka; 
15. enotna matična številka občana; 
16. kategorija, številka in veljavnost vozniškega dovoljenja; 
17. datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti. 
 
(2) Pri podatku o stopnji izobrazbe je v elektronski obliki v zbirki pripeta tudi javna listina, iz 
katere podatek izhaja. Pri podatku o datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih 
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sposobnosti je v elektronski obliki v zbirki pripeto tudi vsakokratno zdravniško spričevalo, iz 
katerega podatek izhaja. 
(3) O podpornih in častnih članih ter članih, ki so mlajši od 18 let, Gasilska zveza Slovenije ter 
gasilske organizacije v zbirki iz prvega odstavka tega člena vodijo le podatke iz 1. do 13. točke. 
 
Obrazložitev:  
Pri zadnjem usklajevanju oziroma pripravi čistopisa je bilo predlagano, da se iz obstoječega 
zakona briše podatek o spolu. Podatek o spolu nujno potrebujemo, saj je edini podatek, na 
podlagi katerega lahko ločimo člane po spolu, tako za pripravo statistike, prenos v program za 
tekmovanja, kot tudi za pripravo vseh drugih analiz in izvozov iz programa Vulkan, programa 
za vodenje evidenc prostovoljnih gasilcev.  
Nujno potrebujemo tudi podatek o vrsti, načinu in periodičnosti usposabljanja ali preizkusa 
na področju gasilstva. Ta podatek ni vključen v obstoječ zakon, je pa podatek o usposabljanju 
nujen in se vodi za vse vrste članov.    
 
Za podporne in častne člane ter člane, ki so mlajši od 18 let, je bilo predlagano zbiranje le 8-ih 
vrst podatkov, za vodenje evidenc teh članov pa potrebujemo 13 podatkov, zato smo spisek 
popravili in ustrezno preštevilčili. Te vrste članov lahko namreč prejmejo tudi odlikovanja, se 
usposabljajo, vstopijo v društvo ter imajo funkcije. 
 
30. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»30. člen 
(usposabljanje) 
 
(1) Za usposabljanje s področja gasilstva pri ministrstvu deluje gasilska šola, ki izvaja 
predpisana usposabljanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 
(2) Gasilska šola izvaja tudi strokovne in operativne naloge s področja gasilstva, pripravlja 
strokovna gradiva in sodeluje v strokovnih komisijah na področju gasilstva znotraj Gasilske 
zveze Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev. 
(3) V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ Programski svet, ki ga imenuje minister izmed 
predstavnikov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, občin, Gasilske zveze 
Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in drugih strokovnjakov.  
(4) V gasilski šoli se lahko preizkuša gasilska zaščitna in reševalna oprema ter izdajajo 
certifikati, če si šola pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi. 
(5) Gasilska zveza Slovenije izvaja usposabljanja  prostovoljnih gasilcev.«. 
 
Obrazložitev:  
V prvem odstavku predlagamo izbris besede »predpisana«. Menimo, da je ta beseda 
nepotrebna, saj se usposabljanja izvajajo na osnovi programov, ki so predpisani in podpisani s 
strani ministra.  
V primeru, da beseda ostane, jo je potrebno zaradi jasnosti dodati tudi v petem odstavku: 
Gasilska zveza Slovenije izvaja »predpisana« usposabljanja  prostovoljnih gasilcev. 
 
36.  člen 
 Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(1) Intervencijo vodi poveljnik ali drugi poveljujoči gasilske enote, na območju katere je požar 
ali druga nesreča (vodja intervencije) v skladu z zakonom in pravili gasilske službe. Vodja 
intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski sestavi, usposobljen za vodenje 
določenih intervencij. Ukazi in navodila vodje intervencije so obvezni za vse gasilce, ki 
sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali navodila odkloni le, če bi s tem 
storil kaznivo dejanje oziroma če mu je naložena naloga, za katero ni usposobljen niti 
opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje. 
 
(2) Intervencijo, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi vodja intervencije v skladu s 
prejšnjim odstavkom. Ob prihodu poveljujočega višje kategorizirane enote ali  višjega po 
operativni funkciji mu preda vodenje intervencije, razen če se ne sporazumeta drugače. Vsi 
poveljujoči gasilskim enotam in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo 
intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije. Operativni vodje formacijskih sestavov so 
odgovorni za svoje odločitve. 
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena vodi intervencijo v gospodarski družbi, zavodu 
ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto ali prostovoljno industrijsko gasilsko 
enoto, poveljujoči te enote, razen, če sporazumno ne preda vodenja poveljujočemu višje 
kategorizirane enote, ki opravlja javno gasilsko službo na območju gospodarske družbe, 
zavoda ali druge organizacije. 
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena poveljujoči višje kategorizirane enote ali višji 
po operativni funkciji, mora prevzeti vodenje intervencije, če je očitno, da vodja intervencije 
vodi intervencijo napačno ali v nasprotju s pravili gasilske službe. 
(5) V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z 
usmeritvami pristojnega poveljnika za civilno zaščito.«. 
 
Obrazložitev:  
V tretjem odstavku predlagamo, da se doda označen tekst. V gospodarski družbi, zavodu ali 
drugi organizaciji je gasilska enota lahko organizirana tudi v okviru Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva (PIGD). Zato je potrebno dodati »ali prostovoljno 
industrijsko gasilsko enoto«,  saj lahko intervencijo vodi tudi poveljujoči prostovoljne 
industrijske gasilske enote.  
 

Sklep št. 5: 

Upravni odbor in Poveljstvo GZS sta sprejela zgornje predloge za spremembe in dopolnitve 
Zakona o gasilstvu, s katerimi bo vsebina zakona bolj jasno zapisana in nam omogočala lažje 
delo. Gasilska zveza Slovenije izdaja soglasje k spremembam Zakona o gasilstvu in prosi za 
upoštevanje dodatnih predlogov, ki so bili sprejeti na seji. 

 

Ad 5. 

Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2021 
 

Prodaja gasilske doplačilne znamke je potekala od 4. do 9. oktobra 2021. Prodanih je bilo 

2.011.278 znamk. Po odbitju stroškov je znesek za uporabo 238.815,84€. 55 % je namenjenih 

vzpodbujanju delovanja gasilske mladine, 45 % pa opremi za izenačevanju materialne 

opremljenosti gasilcev. 
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Sklep št. 6: 

Upravni odbor GZS sprejema poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2021. 

 

Ad 6. 

Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke 
a. Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2021 
b. Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij 

 

Gradiva so priložena k zapisniku. Izračun sofinanciranja je na podlagi dokumentacije pripravila 

delovna skupina Mladinskega sveta GZS. 

Janko Turnšek, član Upravnega odbora GZS, predstavnik Celjske regije, je predlagal, da se 

odobri sofinanciranje GZ Vojnik - Dobrna, ki je bilo zavrnjeno zaradi alkohola na računu. 

Predlog je utemeljil z izredno težko situacijo, ki je bila posledica epidemije in s tem okrnjenih 

aktivnostih, predvsem pri gasilski mladini. Menil je, da bi se vsled tega letos lahko naredila 

izjema. 

Poveljnik Franci Petek je spomnil, da se je o tem obširno razpravljajo že na zadnji skupni seji 

pred dvema letoma. Hkrati je opomnil, da je Upravni odbor ponovno sprejel razpis za 

sofinanciranje mladine, ki navaja, da se projekti zavrnejo, če je na računih prisoten alkohol. 

Zaveda in strinja se, da je bila situacija v zadnjih dveh letih težka, vendar nepravično bi bilo do 

ostalih, ki so bili zavrnjeni zaradi omenjenega. 

Tudi ostali člani Upravnega odbora so bili enakega mnenja, zato so soglasno sprejeli 

predlagano delitev. 

 

Sklep št. 7: 

Upravni odbor sprejema in potrjuje sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v 
letu 2021 in sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij. 
 

Ad 7. 

Razrešitve in imenovanja 
 
Upravni odbor GZS je Dolenjsko regijo pozval, da zaradi večkratne odsotnosti člana Upravnega 
odbora Janeza Breganta predlaga nadomestnega člana. 
Dolenjska regija je 1. 10. 2021 poslala predlog, da se v Upravni odbor GZS imenuje nadomestni 
član Aleš Medle. 
 
Jasmina Vidmar je do nastopa funkcije predsednice Sveta članic GZS zastopala v Svetu Celjsko 
regijo. Zaradi nastopa funkcije predsednice Celjska regija predlaga, da se v Svet imenuje 
Doroteja Jazbec kot članica Sveta članic GZS. 
 
Dosedanja članica Sveta članic iz Podravske regije Jelka Hojnik je podala pisno odstopno izjavo 
iz osebnih razlogov. Podravska regija zato podaja predlog, da se namesto nje imenuje Marica 
Mlakar. 
 
Upravni odbor GZS sprejema naslednje sklepe: 
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Sklep št. 8: 
V Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije se kot nadomestni predstavnik Dolenjske regije 
imenuje Aleš Medle, član PGD Orehovica, GZ Šentjernej, inženir strojništva, višji gasilski 
častnik II. stopnje. 
 
Sklep št. 9: 
V Svet članic GZS se kot predstavnico Celjske regije imenuje Doroteja Jazbec, PGD Radeče, 
GZ Radeče, vzgojiteljico predšolskih otrok, nižjo gasilsko častnico. 

 
Sklep št. 10: 
Jelka Hojnik, PGD Benedikt, GZ Lenart, se razreši članstva v Svetu članic GZS. 

 
Sklep št. 11: 
V Svet članic GZS se kot predstavnico Podravske regije imenuje Marica Mlakar, PGD Ptuj, 
OGZ Ptuj, upravno tehnico, višjo gasilko II. stopnje. 
 

 

Ad 8. 

Usposabljanja 
 

Poročilo je podal poveljnik Franci Petek. Zaradi korone je izpad usposabljanj za približno 

polovico. V pripravi so učna gradiva za temeljna usposabljanja, kar je velik projekt in bo 

pomenil veliko dodano vrednost na področju usposabljanj.  

V teku je razpis za inštruktorje usposabljanj na nivoju države. Izbor bo izveden v januarju 2022.  

Izšla sta dva priročnika, Priročnik za delo s članicami ter Priročnik za vozila na alternativni 

pogon in ukrepanje ob nesrečah in požarih. 

 

Janja Kramer Stajnko je v zvezi z učnimi  gradivi za temeljna usposabljanja dodala, da se je 

projekt pričel v mesecu juniju in se bo zaključil v juniju 2022. Trenutno je gradivo pripravljeno 

na polovici, projekt je zasnovan skladno s časom in bo prinesel velik dvig kvalitete usposabljanj 

na vseh nivojih. 

Darko Muhič je predlagal, da bi se organizirala usposabljanja za upravljalce interaktivnih tabel 

in orodja MiTeam. 

Poveljnik je odgovoril, da so bila usposabljanja po regijah že izvedena, v kolikor pa se kje 

pokaže potreba, jih bomo izvedli ponovno. 

 

Ad 9. 

Tekmovanja 
 

Poveljnik Franci Petek je Poveljstvu predlagal v potrditev tekmovalne enote za izbirno 

tekmovanje za Gasilsko olimpijado 2022 in organizatorje Pokalnih tekmovanj GZS za leto 2022. 

Posebno pozornost je namenil pripravam na Gasilsko olimpijado 2022 v Celju. Prisotni so se 

seznanili z organizacijskim odborom, programom in seznamom aktivnosti. Za uspešno izvedbo 
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olimpijade so zelo pomembne promocijske aktivnosti, ki jih je obširno predstavil predsednik 

delovne skupine za promocijo Gasilske olimpijade 2022 Martin Štubljar. Pričakuje se 

sodelovanje širše gasilske javnosti, pomembno vlogo morajo imeti tudi člani Upravnega 

odbora in Poveljstva, ki morajo v svojih regijah poskrbeti za čim boljšo promocijo za Slovenijo 

in slovensko gasilstvo izredno pomembnega dogodka. 

 

Sklep št. 12: 

Poveljstvo GZS potrjuje spisek tekmovalnih enot, ki so se uvrstile na izbirno tekmovanje za 

Gasilsko olimpijado 2022. 

 

Sklep št. 13: 

Poveljstvo GZS sprejema, da se pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda za leto 2022 

zaradi epidemioloških razmer in le dveh prijav kandidatov organizatorjev ne organizira. 

 

Sklep št. 14: 

Poveljstvo potrjuje organizatorje in termine Pokalnih tekmovanj Gasilske zveze Slovenije za 

leto 2022. 

  

V nadaljevanju seje je generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje predstavil 

aktivnosti, ki se trenutno izvajajo na Upravi in so načrtovane tudi za prihodnje. Poudaril je, da 

se na URSZR trudijo za zagotavljanje ustreznih pogojev za prostovoljno gasilstvo in dobro 

sodelovanje. 

Zakon o spremembah Zakona o  gasilstvu se približuje h koncu usklajevanj, ki so bila trd oreh. 

Uskladiti ga je bilo potrebno s Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem poklicnih gasilcev in 

Skupnostjo slovenskih občin. Pričakuje se, da ga bo sprejela Vlada še v tem mandatu. 

Pripravljajo se spremembe Zakona o varstvu pred požarom in Zakona o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami. S tem se bodo spreminjali tudi podzakonski akti. 

V PKP 10 bodo urejeni dodatki poklicnih gasilcev, tudi gasilcev v poklicnih jedrih. Pripravlja se 

fond za odkup rabljenih gasilskih vozil. 

Objavljen je razpis za nabavo večjih vozil za poplavna območja, pripravlja se odkup zemljišč v 

Pekrah, za Sežano se načrtuje izgradnja novega servisnega prostora. V Novem mestu bo nastal 

nov center reševalnih služb. 

Za Nacionalni center sil za zaščito in reševanje v Šentvidu so že pripravljeni idejni načrti. 

V pripravi je pravilnik za uporabo dronov. Poteka nadgradnja mobilnega omrežja za uvedbo 

množičnega obveščanja kot tudi druge informacijske rešitve.  

Povečala se bodo sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Slovenije za 10% in sredstva za 

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za 200.000 evrov. V letu 2022 

nas čaka velik dogodek – Gasilska olimpijada za katero verjame, da bo s skupnimi močmi 

uspela. 

Milan Dubravac, predsednik CTIF, je poročal o delu CTIF. Komisije in delovne skupine večinoma 

delajo na daljavo, delegatska skupščina bo v letu 2022 potekala v sklopu Gasilske olimpijade v 
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Celju. Načrtuje se, da bi organizacijo CTIF predstavili evropskemu komisarju. V času 

mednarodnega sejma Interschutz, ki bo potekal od 20. do 25. junija 2022 v Hannovru bo 

organiziran posvet CTIF. 

Vse predstavnike, ki delajo v komisijah CTIF, je pozval, da pridobljene informacije prenašajo 

čim širši javnosti. 

 

Ad 10. 

Potrditev razpisov državne mladinske gasilske orientacije in državnega kviza gasilske 
mladine 

 

Na pripravljene razpise Mladinskega sveta člani Upravnega odbora niso imeli pripomb. 

 

Sklep št. 15:  

Upravni odbor GZS potrjuje razpisa državne mladinske gasilske orientacije in državnega 
kviza gasilske mladine v letu 2022. 
 

 

Ad 11. 

Predlog dviga naročnine revije Gasilec 
 

V letošnjem letu so se cene papirja za tisk Gasilca večkrat povišale, povišala se je tudi poštnina. 

V prihodnjem letu se bo povišala tudi cena tiska revije. Kljub temu je naročnina Gasilca, v 

primerjavi s sorodnimi strokovnimi revijami nizka.  

Upravni odbor GZS je sprejel predlagani predlog o povišanju naročnine revije Gasilec. 

Sklep št. 16: 
S 1. januarjem 2022 se poviša najemnina za Revijo Gasilec, in sicer:  

- tiskana izdaja iz 27 evrov na 31 evrov;    

- tiskana in elektronska izdaja iz 30 evrov na 34 evrov; 
- elektronska izdaja iz 25 evrov na 28 evrov.  

V navedenih cenah je že upoštevan DDV.  

 

Ad 12. 

Preimenovanja v čine 

 

Spisek preimenovanj v čine so člani prejeli za gradivom in niso imeli pripomb. 

 

Sklep št. 17: 

Poveljstvo GZS potrjuje napredovanja v gasilske čine v obdobju od 17. 9. do 7. 12. 2021. 

 

 

Ad 13. 



 

11 / 12 

Razno 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je predstavil okvirni program posveta predsednikov in poveljnikov 

gasilskih zvez, ki bo potekal 7. in 8. januarja 2022 v Termah Čatež. Predstavil je tudi pobudo 

GZ Ljubljana, da bi bili udeleženci na posvetu v delovnih oblekah. Pobude člani Upravnega 

odbora in Poveljstva niso podprli, zato bo udeležba na posvetu v civilu. 

 

Poveljnik Franci Petek je  povedal, da se trenutno gradi poligon v Grosuplju, ostale gradnje 

poligonov pa so se zaradi visokih cen ustavile. Izgradnja je načrtovana v Žužemberku, Zagorju 

in Krškem, vendar se trenutno iščejo izvajalci, ki bi bili pripravljeni graditi po sprejemljivih 

cenah. 

 

Dejan Jurkovič, predsednik Komisije za preventivo je predstavil spletno oglaševanje v mesecu 

oktobru, mesecu varstva pred požari. Polovica finančnih sredstev za preventivna gradiva je 

bila v letu 2021 namenjena za letake in plakate, druga polovica pa spletnemu oglaševanju na 

Facebooku, Instagramu, Youtubu ipd. Predstavitev bomo članom poslali po e-pošti. 

 

Franjo Bukovec je izpostavil problem majhne prisotnosti delegatov na Plenumih. Na zadnjem 

Plenumu, ko se je sprejemal Statut, je bil prisoten le en delegat več, da se je lahko sprejel sklep 

o spremembah Statuta, sicer bi bil Plenum nesklepčen. Predlagal je, da se ta tematika omeni 

tudi na posvetu predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, kajti to je odgovornost vseh 

vodilnih funkcionarjev po zvezah. 

 

Slavko Jalovec je spomnil, da je bila pred časom podana pobuda za pridobitev statusa 

humanitarne organizacije za vsa prostovoljna gasilska društva. 

Adriana Cividini je odgovorila, da smo vprašanje posredovali Ministrstvu za zdravje, ki 

podeljuje status, vendar odgovora kljub večkratnemu posredovanju nismo prejeli. 

 

Tomaž Vilfan je predlagal, da bi bilo v prihodnje dobro razmišljati o obveščanju operativnih 

gasilcev preko mobilnih telefonov. Darko But je odgovoril, da bodo v nadaljevanju razvoja 

množičnega obveščanja narejene študije tudi za te možnosti. 

 

Samo Steblovnik je vprašal če obstaja možnost, da bi se UKV naprave in pozivniki za vozila 

dobili iz sredstev požarne takse. 

Poveljnik Franci Petek je na to odgovoril, da je sistem oblikovan in tudi kriteriji za delitev in da 

se za vsa vozila ne more pokriti iz teh sredstev. 

 

Samo Steblovnik je še opomnil, da je povezava pri uporabi MiTeama motena, ostali programi 

delujejo nemoteno. 
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Jasmina Vidmar, predsednica Sveta članic je prisotne seznanila, da bo konec leta izšel Priročnik 

za delo s članicami. 

20. novembra je potekal spletni posvet predsednic  in namestnice komisij za članice pri 

gasilskih zvezah. Sodelovalo je 137 članic. 

Na seji Sveta članic je bila podana pobuda, da bi se iz sredstev namenjenih za delo Sveta članic 

nabavile uniforme – suknjič, krilo in hlače. Del stroškov so pripravljene  poravnati same. 

Predsednik Janko Cerkvenik je odgovoril, da to posledično pomeni uniforme tudi za ostale 

svete in komisije in da bo o tej pobudi razpravljal kolegij. 

 

Predsednik in poveljnik sta se vsem zahvalila za dobro sodelovanje in zaželela lepe praznike. 

 

Po končani seji nam je muzej, v katerem je potekala seja, predstavil  Florijan Jančič. 

 

Seja je bila zaključena ob 14. uri.  

 

Zapisali:  

Nevenka Kerin, poslovna sekretarka 

Adriana Cividini, vodja za področje operative 

 

 

  Poveljnik: Predsednik: 

Franci Petek Janko Cerkvenik



 

 

 


