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Z A P I S N I K 
25. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  27. januarja 2022, ob 

15.00 uri, v prostorih ICZR Pekre. 

 

PRISOTNI ČLANI UO:  

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

Jože Dakskobler, Jože Derlink, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, Uroš Gačnik, Miran Gregorič 

(preko video povezave), Slavko Jalovec, Slavko Kramberger, Janez Liponik, Aleš Medle, Renata 

Rupreht (preko video povezave), Jože Smole, Branko Verk, Jasmina Vidmar. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

- Generalni direktor URSZR: Darko But; 

- Predsednik NO GZS Franci Rančigaj; 

- Namestnica  predsednika Arbitraže GZS Saša Mevec Pušnik; 

- Regijski poveljnik Mariborske regije Samo Steblovnik;  

- Predstavnika GZ Maribor Dušan Mikl, Peter Šipek; 

- Strokovna služba GZS: Nevenka Kerin. 

 
OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- Člani Upravnega odbora GZS: Janez Bregant, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Ana Somrak, Janko 

Turnšek, Ivan Potočnik; 

- Predsednik Arbitraže GZS Matjaž Debelak; 

- Predsednik CTIF Milan Dubravac. 

 

Pred začetkom seje je prisotne pozdravil župan Mestne Občine Maribor Aleksander Saša 

Arsenovič. Za njim je v imenu mariborskih gasilcev spregovoril predsednik GZ Maribor in član 

Upravnega odbora GZS Slavko Kramberger. 

Predsednik se je govorcema zahvalil in predlagal v sprejem dnevni red 25. seje. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva GZS  
3. XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 

- osnutek Pravilnika o kandidacijskem postopku 
- razpis za zbiranje predlogov kandidatov Kandidacijske komisije za izvedbo 

volitev na XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije 
- obravnava predloga določitve datuma izvedbe Kongresa  
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4. Predlog sprememb Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije 
5. Predlog sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih 

organizacijah 
6. Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2022 
7. Potrditev razpisov sofinanciranja letovanj in taborjenj ter programov za gasilsko 

mladino iz sredstev gasilske doplačilne znamke 
8. Potrditev inventurnih zapisnikov 
9. Operativne zadeve 
10. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Članu Upravnega odbora GZS so soglasno potrdili dnevni red seje. 
 
Sklep št. 1: 
Upravni odbor GZS  potrjuje dnevni red 25. seje Upravnega odbora GZS. 
 
 
      Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika skupne seje Upravnega odbora (24. seja) in Poveljstva 
(23.seja) 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik skupne seje, 24. seje Upravnega odbora in 23. seje 
Poveljstva GZS. 

 
Po pregledu zapisnika je predsednik zaprosil generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in 
reševanje Darka Buta, da prisotne seznani s stanjem Izobraževalnega centra Pekre.  
Center je Ministrstvo za obrambo prevzelo leta 2008 od Mestne občine Maribor. Trenutno je 
v centru skladišče in steza IDA. Od leta 2016 poteka postopek z lastniki zemljišč in Skladom 
kmetijskih zemljišč za širitev centra. Do sedaj je bil opravljen energetski pregled, zamenjana 
so bila okna in kotlovnica, zbirajo se predlogi za namembnost kompleksa. Pripravljajo jih 
gasilci, gasilska šola in Uprava RS za zaščito in reševanje. Ko bo idejna zasnova pripravljena je 
treba združiti vse moči za zagotovitev finančnih sredstev. 
V nadaljevanju je generalni direktor seznanil še z aktivnostmi v ostalih centrih – na Igu, Murski 
Soboti, Sežani in Novi gorici. 
Zakon o gasilstvu in zakon o varstvu pred požarom sta v parlamentu, sprejem otežuje sindikat 
poklicnih gasilcev s svojimi zahtevami. 
 
 

Ad 3. 
XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 

 
- osnutek Pravilnika o kandidacijskem postopku 
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Predsednik Janko Cerkvenik je predstavil novosti in spremembe Pravilnika o kandidacijskem 
postopku. Člani Upravnega odbora so želeli dodatna pojasnila na določene člene, vsebinskih 
pripomb pa niso imeli. 
 
Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS potrjuje osnutek Pravilnika o kandidacijskem postopku in ga kot predlog 
posreduje v sprejem Plenumu GZS. 

 
- razpis za člane  Kandidacijske komisije za izvedbo volitev na XVIII. Kongresu 

Gasilske zveze Slovenije 
-  

Na pripravljen dokument člani Upravnega odbora niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 4: 
Upravni odbor GZS potrjuje razpis za člane  Kandidacijske komisije za izvedbo volitev na 
XVIII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije. 
 

 
- obravnava predloga določitve datuma izvedbe Kongresa 

 
Predsednik Janko Cerkvenik je predstavil pobudo in razloge za prestavitev Kongres v   jesenski 
čas in s tem omogočili, da lahko novo izvoljeni organi GZ odločajo o novih kandidatih za organe 
GZS.  
 
V razpravi so sodelovali Janez Liponik, Slavko Jalovec, Jože Dakskobler, Uroš Gačnik, Branko 
Verk, Franjo Bukovec. Po razpravah na regijah so pomisleke glede prestavitve izrazili v 
Podravski regiji. Franci Petek je še enkrat pojasnil osnovni razlog prestavitve. Ostali 
razpravljalci so poudarili, da na podane razloge nimajo zadržka, da se datum prestavi. 
 
Sklep št. 5: 
Upravni odbor GZS potrjuje, da se XVIII. Kongres izpelje v jesenskem času. 
 
 
 

Ad 4. 
Predlog sprememb Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi Slovenije 

 
Predlog je obrazložila namestnica predsednika Arbitraže Saša Mevec Pušnik. Pravilnik se 
spreminja zaradi neažurnosti obstoječega in zaradi sprememb Statuta GZS. Poleg arbitražnega 
postopka se po novem omogoča tudi mediacija. Potreb po senatu ni veliko, več je prošenj za 
mnenja in usmeritve. Arbitraža šteje 9 članov, od katerih je eden predsednik. Imeti morajo 
pravna in gasilska znanja. 
Na ugotovitev Uroša Gačnika, da do sedaj ni bilo treba, da so vsi člani pravniki je Saša Mevec 
Pušnik odgovorila, da člani z nepoznavanjem prava zelo težko sledijo diskusijam, zato so se 
odločili, da naj bi bili člani pravniki. 
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Franca Bradeška je zanimalo kolikokrat se mandat lahko omeji. Saša Mevec Pušnik je mnenja, 
da mandata ni potrebno omejevati, ker gre za strokovni organ.  
 
 
Sklep št. 6: 
Upravni odbor GZS potrjuje predlog sprememb Pravilnika o Arbitraži pri Gasilski zvezi 
Slovenije. 
 
 
 

Ad 5. 
Predlog sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih 

organizacijah 
 
Miran Gregorič, ki je na seji sodeloval preko video povezave, je predstavil predlog za 
spremembo Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih. Predlog, ki ga je pripravil kolegij je 
obravnavala tudi Komisija za priznanja in odlikovanja.  
Bistvena sprememba Pravilnika je preimenovanje Priznanja Gasilske zveze Slovenije v obliki 
plakete po Ernestu Eöryu. Priznanje Gasilske zveze Slovenije v obliki medalje naj bi imelo tri 
stopnje. Priznanja naj bi se preimenovala v odlikovanja.  
Pred sejo Upravnega odbora je bil ponovno posredovan predlog regije Ljubljana II, da bi enega 
izmed odlikovanj preimenovali tudi po Ignaciju Merharju. 
 
V razpravi v kateri so sodelovali Milan Antolin, Franjo Bukovec, Janko Cerkvenik, Miran 
Gregorič, Uroš Gačnik,  je bilo večkrat omenjeno, da je Upravni odbor pred časom sprejel sklep, 
da se odlikovanja ne bodo imenovala po osebah in da je obstoječih odlikovanj dovolj. 
Poleg tega je bilo povedano, da v kolikor bi bile spremembe sprejete, odlikovanje, 
poimenovano po Ernestu Eöryu ni uvrščeno dovolj visoko in nima zadostne teže. Da bi se 
podeljevalo samo tujcem se razpravljavcem ni zdelo smiselno, namenjeno bi moralo biti 
slovenskim gasilcem. 
Razprava ni dala pravih odločitev in zaključkov, so se člani na koncu odločili, da naj postopek 
sprememb Pravilnika izpelje vodstvo v naslednjem mandatu. Pet članov Upravnega odbora je 
bilo proti takšni odločitvi. 
 
 
Sklep št. 7: 
Upravni odbor GZS potrjuje predlog, da se postopek sprememb Pravilnika o priznanjih in 
odlikovanjih začne v naslednjem mandatu. 
 
 
 

Ad 6. 
Razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 2022 

 
Razpis je predstavil predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja Miran Gregorič. Razpis je 
enak lanskoletnemu, prav tako kriteriji, ki jih kljub predlogom Slavka Jalovca komisija ni 
spreminjala. 



5 / 6 

Predsednik Janko Cerkvenik je predlagal, da se članom Upravnega odbora in Poveljstva, ki v 
skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih izpolnjujejo pogoje za katerega od odlikovanj 
Gasilske zveze Slovenije, le-ta podelijo do konca mandata.  
Razprava je potekala tudi glede dodatnih kvot (poveljnika in predsednika GZS) za Priznanje 
Matevža Haceta ob koncu mandata. Zaključek razprave je bil, da to brez spremembe Pravilnika 
ni mogoče. 
 
 
Sklep št. 8: 
Upravni odbor GZS potrjuje razpis za priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete 
gasilca za leto 2022 s pripadajočimi kriteriji. 
 
Sklep št.9: 
Članom Upravnega odbora in Poveljstva, se do konca mandata podelijo odlikovanja, za 
katere izpolnjujejo pogoje v skladu s Pravilnikom o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih 
gasilskih organizacijah. 
 

 
 

Ad 7. 
Potrditev razpisov sofinanciranja letovanj in taborjenj ter programov za gasilsko mladino iz 

sredstev gasilske doplačilne znamke 
 

Razpisa je obrazložila Renata Rupreht. 
 
Sklep št. 10: 
Upravni odbor GZS potrjuje razpisa za sofinanciranja letovanj in taborjenj ter programov za 
gasilsko mladino iz sredstev gasilske doplačilne znamke. 
 
 

 
Ad 8. 

Potrditev inventurnih zapisnikov 
 
V zvezi s pripombo, da se odpisuje veliko število Letnih gasilskih priročnikov je treba 
naslednje leto zmanjšati naklado. 
 
Sklep št. 11: 
Upravni odbor GZS potrjuje inventurne zapisnike. 
 

Ad 9. 
Operativne zadeve 

 
Poveljnik Franci Petek je poročal o aktualnih operativnih zadevah. Izpostavil je področje 
zakonodaje, predvsem Zakona o gasilstvu, kjer so bile naše pripombe v veliki meri upoštevane. 
Zaključeni so sprejemni izpiti za višje gasilske častnike in inštruktorje, potekajo usposabljanja 
inštruktorjev za nižje nivoje, priprava učnih programov poteka po programu. 
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Največ aktivnosti je s pripravami na Olimpijado, ki se stopnjujejo na vseh področjih. Poveljnik 
je pozval vse člane, da se aktivno vključijo v iskanje sponzorjev in promoviranje Olimpijade v 
svojih sredinah.  
28. maja bodo potekali Bogatajevi dnevi, od 19. do 26. junija pa sejem Interschutz v Hannovru. 

 
 

Ad 10. 
Razno 

 
Predsednik je poročal, da štiri regije še niso poslale podpisanih Pravilnikov o delu regijskih 
svetov.  
 
Sklep št. 12: 
Regijam, ki niso poslale podpisanih Pravilnikov o delu regijskih svetov, se finančna sredstva 
ne izplačajo. 
 
Predsednik je še poročal, da sta obiskala številne ministre, obiskala sta tudi predsednika Vlade 
RS Janeza Janšo. 
 
Naslednja seja Upravnega odbora bo 5. aprila 2022 v Šaleški dolini. 
 
Predsednica Sveta članic Jasmina Vidmar je članom Upravnega odbora razdelila Priročnik za 
delo s članicami. 
 
Zanimalo jo je tudi, kako je s pobudo Sveta članic, da bi se jim nabavile uniforme.  
 
Predsednik je objasnil, da žal to ne bo šlo v realizacijo, ker bi bilo potem potrebno uniforme 
zagotoviti za vse svete in komisije. 
 
 
 
 
        Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 

 


