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Z A P I S N I K 
 

26. seje Upravnega odbora GZS, ki je bila v torek, 5. aprila 2022, ob 16. uri, v prostorih Vile 

Bianca v Velenju. 

 

 

PRISOTNI ČLANI UO GZS: Janko Cerkvenik, Franci Petek, Janja Kramer Stajnko, Milan Antolin, 

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

Slavko Jalovec, Slavko Kramberger, Janez Liponik, Aleš Medle, Renata Rupreht, Jože Smole, 

Branko Verk, Jasmina Vidmar. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

Predsednik NO GZS Franci Rančigaj; 

Predsednik Arbitraže pri GZS Matjaž Debelak; 

Predsednik Uprave Ustanove Metoda Rotarja Anton Podobnik; 

Predsednik delovne skupine za izbor gostitelja XVIII. Kongresa GZS Zvonko Glažar; 

Strokovna služba GZS: Nevenka Kerin in Suzana Kralj. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: člana UO GZS Rudi Kofalt in Ana Somrak, predsednik CTIF Milan 

Dubravac. 

 

V imenu gostitelja je prisotne pozdravila podpredsednica Gasilske zveze Šaleške doline Renata 

Rupreht, nagovoril pa nas je tudi župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. 

Predsednik se je govorcema zahvalil za predstavitev. V nadaljevanju sta nam predstavnika 

podjetja Elemnetum predstavila psihologijo osebnih financ. 

Po njunem nastopu je predsednik Janko Cerkvenik predlagal potrditev dnevnega reda seje. 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Upravnega odbora GZS  
3. Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 
4. Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 

2021 z revizorjevim mnenjem  
5. Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 
6. Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 

gasilcev Metoda Rotarja za leto 2021 
7. XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 

- Potrditev gostitelja Kongresa 
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- Informacija o članih kandidacijske komisije 
8. Potrditev prejemnikov priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za 

leto 2022 
9. Sklic seje Plenuma 
10. Sistem letnih bonusov v ekonomatu 
11. Operativne zadeve 
12. 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 26. seje Upravnega odbora GZS. 

 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Upravnega odbora GZS 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 25. seje Upravnega odbora GZS. 

 

Ad 3. 

Poročilo o izvajanju programa dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 

Poročilo je podal predsednik Janko Cerkvenik. Razprave ni bilo. 

Sklep št. 3: 
Upravni odbor GZS sprejema in potrjuje poročilo o izvajanju programa dela za leto 2021. 

 

Ad 4. 

Letno poročilo (poslovno, računovodsko in finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 z 
revizorjevim mnenjem 

 
Poročilo je na kratko predstavila računovodkinja Suzana Kralj. 
 

Na koncu leta 2020 so bile nabavljene interaktivne table ter obnovljen vozni park, kar se 

odraža pri bistveno večji amortizaciji v letu 2021. Program dela in posledično finančni plan v 

letu 2021 ni bil realiziran, saj smo planirali izgradnjo dveh regijskih poligonov, izgradili pa nismo 

niti enega zaradi situacije povezane s covid-19 ter situacijo na gradbenem trgu. Prihodke smo 

uspeli ohraniti na približno isti ravni kot leto poprej, kar je pa je bistveno nižje glede na pretekla 
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normalna leta. Poleg stroškov amortizacije so se povišali stroški storitev, na kar je vplivala 

izvedba državnega tekmovanja. Končni rezultat je čisti presežek odhodkov obračunskega 

obdobja v višini 12.310 EUR, ki bo bremenil čisti presežek prihodkov iz prejšnjih obračunskih 

obdobij.  

Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
Sklep št. 4: 
Upravni odbor GZS sprejema in potrjuje Letno poročilo (poslovno, računovodsko in 
finančno) Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 z revizorjevim mnenjem in ga posreduje v 
sprejem Plenumu GZS. 
 

Ad 5. 

Poročilo Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije za leto 2021 

Poročilo je predstavil predsednik NO GZS Franci Rančigaj. Leto 2021 je bilo za gasilsko 

dejavnost še vedno okrnjeno zaradi pandemije Covida 19, zato je bila realizacija programa 

62%. Poslovni izid izkazuje primanjkljaj v višini 12.000 €. Iz poročila revizorja je razvidno, da so 

izkazi resnični in pošteni, da pa bi morala GZS, oz. Upravni odbor GZS bolj skrbeti za 

gospodarno in učinkovito porabo sredstev. 

Sklep št. 5: 
Upravni odbor GZS se seznanja s poročilom Nadzornega odbora GZS. 
 

Ad 6. 

Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za pomoč družinam ponesrečenih 
gasilcev Metoda Rotarja za leto 2021 

 
Gradivo so člani Upravnega odbora prejeli z gradivom. Nanj ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 6: 
Upravni odbor GZS sprejema in potrjuje Poročilo Uprave in Nadzornega odbora Ustanove za 
pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja za leto 2021. 
 

Ad 7.  

13. XVIII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 
- Potrditev gostitelja Kongresa 

 
Poročal je Zvonko Glažar, predsednik delovne skupine za izbiro gostitelja XVIII. Kongresa v 
letu 2023. 
Na razpis za gostitelja XVIII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije sta se prijavili Gasilska zveza 
Domžale in Gasilska zveza Žalec. 
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Delovna skupina za ogled pogojev za izvedbo kongresa si je ogledala oba prijavljena 
kandidata in vsak posameznik je ločeno ocenil primernost pogojev prijavljenih. Skupna 
končna ocena gre v korist Gasilske zveze Žalec. 
 
V razpravi je Slavko Jalovec postavil vprašanje, kdo je sprejel kriterije in kako, da je v Domžalah 
dvorana slabše ocenjena kot v Žalcu, saj je prav v tej dvorani v Domžalah bil uspešno izveden 
dobrodelni koncert. Najbolj ga čudi premajhna razlika ocene med stadionoma, saj v Domžalah 
igra slovenski nogometni prvoligaš. 
 
Zvonko Glažar je pojasnil, da je kriterije, zaradi lažjega ocenjevanja pripravil sam. Delovna 
skupina se je morala postaviti v vlogo delegata, udeleženca v paradi, funkcionarja in gosta. Za 
tribuno v Žalcu pa je povedal, da bo po zagotovilu župana do Kongresa obnovljena. 
 
 
Sklep št. 7: (17 članov ZA, 1 član ni glasoval) 
Upravni odbor GZS potrjuje Gasilsko zvezo Žalec za gostiteljico XVIII. Kongresa Gasilske zveze 
Slovenije, ki bo 6. in 7. oktobra 2023. 
 

- Informacija o članih kandidacijske komisije 

Upravnemu odboru GZS je bila predstavljena informacija o članih kandidacijske komisije, 
sestavljene iz predstavnikov vseh gasilskih regij. Predlog članov bo potrjeval Plenum. 
 
Sklep št. 8: 
Upravni odbor GZS se seznanja s predlogi kandidatov za kandidacijsko komisijo za izvedbo 
volitev na XVIII. Kongresu.  
 

Ad 8. 

Potrditev prejemnikov priznanj Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca za leto 
2022 

 
Poročilo Komisije za priznanja in odlikovanja GZS je podal predsednik komisije Miran Gregorič. 
Tudi letos imamo, tokrat pri priznanju Plaketa gasilca, štiri kandidate, saj sta tretje in četrto 
uvrščena prejela enako število točk po kriterijih za podelitev priznanj. V preteklosti, ko so bili 
kriterijem dodani koeficienti na regije, se to ni moglo zgoditi. Komisija predlaga, da se, tako 
kot v lanskem letu podeli Plaketa gasilca štirim kandidatom. 
 
Predsednik Janko Cerkvenik je opozoril, da to ne more biti stalnica, ampak je treba dopolniti 
kriterije, ki bodo zagotovili odločitev za enega kandidata v primeru enakega števila točk dveh 
kandidatov. Predsednik je zadolžil Komisijo za odlikovanja, da naslednje leto pripravi predlog 
dodatnih kriterijev. 
 
Sklep št. 9: 
Priznanja Matevža Haceta za leto 2022 prejmejo: 
 
Štefan Flisar – GZ Cankova – Pomurska regija 
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Miran Gregorič – Obalna GZ Koper – Obalnokraška regija 
Franci Rančigaj – GZ Žalec – Savinjskošaleška regija 
 
Priznanja Kipec gasilca za leto 2022 prejmejo: 
 
Anton Čuk – GZ Logatec – Notranjska regija 
Milan Simičič – GZ Kočevje – Regija Ljubljana II 
Jože Zlatinšek – GZ Zg. Savinjske doline Mozirje – Savinjskošaleška regija 
 
Priznanja Plakete gasilca za leto 2022 prejmejo: 
 
Miloš Kočevar – Kraška GZ – Obalnokraška regija 
Franc Matjaž – GZ Zg. Savinjske doline Mozirje – Savinjskošaleška regija 
Vojteh Rev – GZ Jesenice –Gorenjska regija 
Adi vernik – GZ Ruše – Mariborska regija 
 
Priznanja se podelijo na Plenumu Gasilske zveze Slovenije, 23. aprila 2022, v Svetem Juriju 
ob Ščavnici. 
 

Ad 9. 

Sklic seje Plenuma 

Sklep št. 10: 
Upravni odbor GZS sklicuje 4. sejo Plenuma, ki bo v soboto, 23. aprila 2022, v Svetem Juriju 
ob Ščavnici. 
 

Ad 10. 

Sistem letnih bonusov v ekonomatu 
Sklep št. 11: 

Letni bonus se določi na podlagi obsega neto letnega prometa v ekonomatu Gasilske zveze 

Slovenije.  

Neto vrednost Bonus v  

prometa v EUR % 

od 3.000 do 3.999 2% 

od 4.000 do 4.999 3% 

od 5.000 do 5.999 4% 

od 6.000 do 6.999 5% 

od 7.000 do 7.999 6% 

od 8.000 do 8.999 7% 

nad 9.000 8% 

 

Sistem letnih bonusov velja od leta 2022 dalje (prvi obračun v januarju 2023 za leto 2022). 
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Ad 11. 

Operativne zadeve 
 
Poročal je poveljnik Franci Petek. Aktivnosti na operativnem področju potekajo tekoče, 
največja okupacija so trenutno priprave na gasilsko Olimpijado v Celju v mesecu juliju. Priprave 
potekajo dobro, gostili smo dve najpomembnejši komisiji CTIF za izvedbo olimpijade, Komisijo 
za tekmovanja in Komisijo za mladino CTIF. Sto dni pred velim dogodkom smo v vseh gasilskih 
zvezah in slovenskih občinah slavnostno razvili olimpijske zastave. 
 
V nadaljevanju je podpoveljnik Zvonko Glažar izčrpno predstavil priprave na Olimpijado, 
posamezna področja za izvedbo, odgovorne osebe za posamezna področja, potrebno opremo, 
število potrebnih prostovoljcev in vse ostalo, kar mora potekati vzporedno. 
Od organov je pričakovati, da prevzamejo protokolarne naloge in druge vodstvene naloge. 
 

Na temo olimpijade je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj na katere je odgovarjal poveljnik. 

 

Ad 12. 

Razno 
 
Statusna komisija je obravnavala vlogo za ustanovitev nove Gasilske zveze Markovci. 
Predsednik komisije Slavko Jalovec je poročal, da je komisija podala soglasje k ustanovitvi 
zveze. 
Pri tem sta predsednik Janko Cerkvenik in Janez Liponik opozorila na upoštevanje zakonskih 
podlag in Statuta Gasilske zveze Slovenije, ki določajo pogoje za ustanovitev nove zveze. 
 
Predsednik je predlagal, da Statusna komisija pozove predlagatelje za ustanovitev GZ 
Markovci, da vlogo dopolnijo z vsemi potrebnimi dokumenti, ki jih nalagajo zakonski predpisi 
in predpisi Gasilske zveze Slovenije. 
 
Ivan Potočnik je postavil vprašanje, kako je z nadaljevanjem izgradnje regijskega poligona v 
Zagorju ob Savi.  
Poveljnik Franci Petek je odgovoril, da so stroški gradnje enormno narasli in zaradi tega 
trenutno ne moremo nadaljevati načrtovane izgradnje. Iščejo pa se rešitve, kako bi rešili 
situacijo. 
 
Renata Rupreht je predlagala, da se državni kviz prestavi na mesec november, ker zaradi 
Covida ni bilo možno izpeljati regijskih kvizov. Izvedeni so bili le v treh regijah. Večinsko mnenje 
članov Mladinskega sveta je bilo za prestavitev kviza. 
 
Milan Antolin se s predlogom ni strinjal. Kljub koronski situaciji so se v Pomurski regiji potrudili 
izpeljati regijski kviz, tudi v ostalih regijah bi to lahko realizirali. Odločitev, da se kviz prestavi 
je neupoštevanje sklepa Upravnega odbora o datumu državnega kviza. 
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 Zapisala: 

 Nevenka Kerin Predsednik: 

poslovna sekretarka Janko Cerkvenik 

 


