
 
 

 

Z A P I S N I K 
Skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije (27. seja Upravnega 

odbora in 26. seja Poveljstva), ki je bila v ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 17.00 uri, v prostorih 

Gostišča Medved, Škofja vas 13, 3311 Škofja vas. 

 

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, Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko Verk. 

 

PRISOTNI ČLANI POVELJSTVA GZS: Franci Petek, Marko Adamič, Marko Bokal, Zvonko Glažar, 

Marko Gorše, Bojan Hrepevnik, Dejan Jurkovič, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, 

Darko Muhič, Klemen Repovš, Samo Steblovnik, Primož Ternik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

- Predsednik NO GZS: Matjaž Debelak; 

- Predsednik UO GZS: Franci Rančigaj; 

- Nadomestni člani UO GZS: Aleš Medle, Mirko Brezovnik, Tanja Gregorič; 

- Strokovna služba GZS: Adriana Cividini, Suzana Kralj. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- Člani Upravnega odbora GZS: Jasmina Vidmar 

- Člani Poveljstva GZS: Simon Černe, Boris Lambizer, Borut Lončarevič, Dušan Vižintin; 

 

ODSOTNI: 

- Generalni direktor URSZR: Darko But; 

- Predsednik CTIF: Milan Dubravac; 

- Člana Poveljstva: Gašper Janežič, Rok Leskovec; 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 26. seje Upravnega odbora GZS potrjuje Upravni 

odbor ter 25. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo)  
3. Seznanitev z aktivnostmi Gasilske olimpijade Celje 2022 
4. Pojasnilo pogojev splošne izobrazbe za kandidate na naslednjih volitvah 
5. Sprememba letnice ustanovitve PGD Dobrovnik 
6. Predlog sprememb cenika gasilskih storitev 
7. Potrditev prejemnikov odlikovanj 
8. Preimenovanja v čine 



9. Razno 
 

Predsednik Janko Cerkvenik je vse prisotne lepo pozdravil. 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Janko Cerkvenik je predstavil dnevni red 27. seje UO GZS in 26. seje Poveljstva GZS 

in ga predlagal v sprejetje. 

 

Sklep št. 1: 

Člani Upravnega odbora in Poveljstva GZS so potrdili dnevni red 27. seje UO GZS in 26. seje 
Poveljstva GZS. 
 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnikov 26. seje Upravnega odbora GZS (potrjuje Upravni 
odbor) ter 25. seje Poveljstva GZS (potrjuje Poveljstvo) 

 
Na zapisnik 27. seje Upravnega odbora GZS ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Upravni odbor GZS potrjuje zapisnik 27. seje UO GZS. 
 
Na zapisnik 26. seje Poveljstva ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 3: 
Poveljstvo GZS potrjuje zapisnik 26. seje Poveljstva GZS. 
 
 
 

Ad 3. 

Seznanitev z aktivnostmi Gasilske olimpijade Celje 2022 
 

Poveljnik Franci Petek je podal uvodno predstavitev trenutnega stanja organizacije Gasilske 

olimpijade Celje 2022. Povedal je, da odprta vprašanja in dileme sproti rešujemo, sama 

izvedba aktivnosti teče relativno dobro. Eno od večjih težav predstavljajo hiške, ki jih iščemo 

po celi Sloveniji. Dejstvo je, da jih za lastne potrebe potrebujemo 1 dan, strošek najema pa je 

enak za 1 dan ali 1 teden. Ideja je bila, da bi se preostale dni hiške oddajale zainteresiranim 

strankam, vendar žal do realizacije ni prišlo.  

 

Dejan Jurkovič je podal poročilo dela Delovne skupine za promocijo in komuniciranje. Spletna 

stran CTIF 2022 je v celoti aktivirana, prav tako je v uporabi tako slovenska kot angleška verzija 

spletne trgovine s promocijskimi izdelki. Vzpostavljena je možnost plačila preko paypal. 



Imamo dve skupini izdelkov, in sicer darilni program, ki je namenjen tekmovalcem, sodnikom, 

prostovoljcem in drugim po razdelilniku ter prodajni program, ki se trenutno prodaja preko 

spletne trgovine, v času olimpijade pa bodo izdelki na voljo na več prodajnih mestih. 

Promocijski transparenti so obešeni, prav tako so razdeljeni plakati, ki vabijo na koncert, ki se 

ga organiziramo 20. 7. 2022 na otvoritveni večer. Na koncertu bo nastopilo preko 200 

nastopajočih, karte se prodajajo preko Eventima po 10 EUR. Gasilci imajo prost vstop, ampak 

se morajo registrirati na Eventimu in pridobiti promocijsko kodo. Pričakuje se 12.000 

obiskovalcev, od tega 7.000 prostih vstopov ter 5.000 preko prodaje kart. Cilj je zagotoviti poln 

stadion. Dogodek bo medijsko podprt preko različnih medijev kot so RTV SLO, Novi tednik, 

Aktual, POP TV in drugi. Ideja je, da bi se Celje čimbolj napolnilo s transparenti v krožiščih in 

parkiriščih. Načrtuje se celotedenski program v mestnem jedru Celja, vendar je to v organizaciji 

Zavoda Celeia, mi imamo tam le nekaj dogodkov. Za prostovoljce je predvideno priložnostno 

odlikovanje, ki bo podeljeno na prireditvi po olimpijadi, medtem ko bodo prostovoljci prejeli 

ob akreditaciji darilno vrečko. 

 

Zvonko Glažar predstavi tekmovalni del olimpijade. Pojasni, da je orodje in oprema 

pripravljena, tehnična ekipa je bila na Češkem na ogledu športnega dela tekmovanja. Opremo 

za ta del tekmovanja bomo dobili s Češke. Nimamo še natančne časovnice tekmovanj, saj se 

ekipe še prijavljajo in odjavljajo. Trenutno imamo prijavljenih 20 držav. Zelo pomembni sta  

otvoritvena in zaključna slovesnost. V slovenskem delu tekmovanja imamo 19 enot, od tega 5 

mladinskih in 14 članskih. V zadnjem času se izvajajo skupni treningi, za članske ekipe je bil v 

Črnomlju, za mladinske bo v Vipavi. Slovenske tekmovalne enote so na visoki stopnji 

pripravljenosti. 

 

Janja Kramer Stajnko je predstavila aktivnosti protokola. Ožja skupina je pričela z delom pred 

slabim mesecem, oblikovali so natančen program, kjer so predvideli aktivno udeležbo članov 

UO GZS na spremljevalnih dogodkih same olimpijade. Člane Poveljstva in UO GZS bosta 

koordinirala Jože Derlink in Milan Antolin. Načrtuje se, da se družijo s povabljenci, se 

udeležujejo tekmovanj in sodelujejo na dogodkih v skladu s programom objavljenim na spletni 

strani. V nedeljo, 17. 7. 2022, poteka akreditacija. Tuje delegacije je potrebno sprejeti, za kar 

se predvideva aktivnost članov UO in Poveljstva GZS. V ponedeljek, 18. 7. 2022, poteka 

otvoritev razstave likovnega natečaja in sprejem za 30 osnovnošolcev, ki bodo prejeli nagrade. 

Ta dogodek naj bi pokrili člani UO in Poveljstva GZS. Predvideva se krajši kulturni program z 

nagovorom predsednika Janka Cerkvenika, nato pa druženje v VIP šotoru, kamor bo prišla tudi 

uradna maskota olimpijade. Hkrati bodo potekale tudi priprave za razstavo narodov v 

mestnem jedru. V sredo, 20. 7. 2022, bo izvedena otvoritvena slovesnost, kjer se pričakuje 

aktivna vloga gostitelja, torej članov UO in Poveljstva GZS. V četrtek, 21. 7. 2022, poteka ob 

10. uri v VIP šotoru srečanje nagrajencev MH ter bivših slovenskih gasilskih olimpijonikov s 

krajšim kulturnim programom ter podelitvijo simboličnih daril. Ob 15. uri bodo starejši gasilci 

na Krekovem trgu predstavili vaje, ob 18. uri pa bo v prostorih Celjskega sejma v dvorani 

Celjanka organiziran sprejem sponzorjev. Po tem dogodku bo v modri dvorani potekal tovariški 



večer. V petek, 22. 7. 2022, bo v VIP šotoru sprejem bivših funkcionarjev oz. prijateljev 

gasilstva, kamor bodo povabljeni bivši tesni sodelavci, bivši politiki, bivši gasilski funkcionarji, 

tuji predstavniki. Na vseh predstavljenih dogodkih se pričakuje druženje in aktivna vloga 

članov UO in Poveljstva GZS. Na ta dan bo ob 18.30 uri potekalo druženje ob predstavitvi – 

nastopu mladine na Krekovem trgu. Predstavniki UO in Poveljstva GZS naj sporočijo, če bodo 

povabiti pobratene zveze iz tujine, saj jih je potrebno primerno sprejeti. Člani UO in Poveljstva 

GZS dobijo akreditacijo za prehrano ter kdor potrebuje tudi nočitev v dijaškem domu. 

 

Janez Liponik vpraša, kako je z gosti iz tujine – ali jim pripada prenočitev. Poveljnik Petek 

odgovori, da bodo primerno sprejeti z nagovorom predsednika in poveljnika GZS, vendar za 

njih ni posebej organiziranega programa, prav tako nimajo organizirane prehrane in nočitev. 

 

Darko Muhič je zadolžen za razstave in dinamične predstavitve, ki jih je predstavil Program je 

objavljen in spletu. V hali L na Celjskem sejmu se bodo predstavili sponzorji. Pri tem smo 

pričakovali večji odziv. Ker je razstavljalcev malo, bomo razstavo dopolnili s starimi rekviziti, 

vsem razstavljalcem pa bomo povrnili stroške prevoza. Razstava se prične v sredo in poteka 

do sobote. V mestu bo potekala razstava starodobnikov, vendar termin še ni določen. Za 

razstavo sta na voljo dva kontakta, in sicer za nova vozila Dušan Vižintin, za starodobnike pa 

Darko Muhič. 

 

Poveljnik Petek pojasni, da se nadgraditelji gasilske opreme niso odzvali, kar nas žalosti, saj 

smo glede na opremljenost ena boljših držav. Potrebno bi bilo pokazati gasilsko tehniko. 

 

Bojan Hrepevnik je zadolžen za področje prostovoljcev. Pojasni, da okoliški prostovoljci niso 

vključeni v skupne potrebe prostovoljcev. Način zbiranja prostovoljcev poteka na dva načina, 

in sicer preko regijskih poveljnikov in google obrazca. Potrebno je narediti končni seznam, kjer 

se izloči podvajanje, ta seznam je potem potrebno posredovati sprejemnemu mestu. Poveljnik 

Petek dopolni, da mora biti evidenca čista in da je potreben pri zbiranju prostovoljcev osebni 

stik. Prostovoljci bodo delali po urniku, tako da se jim zagotovi tudi počitek. Hrepevnik meni, 

da so ocenjene potrebe po prostovoljcih minimalne in da so v to številko zajeti tudi 

prostovoljci, ki bodo delo opravljali po šolah. Sicer za dežurstvo po šolar skrbita GZ Vojnik 

Dobrna.  

Poveljnik Petek opozori, da je potrebno pri prostovoljcih določiti razmerje med regijami glede 

na velikost regij. Manj obremenjene regije naj pokrijejo manko prostovoljcev.  

Tomaž Vilfan opozori, da je pri zbiranju prostovoljcev čutiti odpor in kljubovanje, predvsem pri 

določenih zvezah, ki nikoli k ničemur nič ne pripomorejo.  

Franci Petek zaključi, da ne moremo nikogar prisiliti k sodelovanju, dejstvo pa je, da tak 

dogodek dviguje ugled gasilstva in da bi vsak gasilec moral biti del tega. Ob tem pojasni, da so 

prevozi delegatov CTIF organizirani s strani GZS, ki je tudi organizator skupščine. Jelenko je 

odgovoren za vozni park, s katerim bo pokril vse potrebe po transferjih. Pri tem nam je v 

izjemno pomoč podjetje Nomago, ki nam daje na voljo tudi poslovne prostore, elektriko, vodo, 



voznike in vse ostalo po potrebi in dogovoru. Petek pojasni, da je dejstvo, da brez truda članov 

UO in Poveljstva GZS prostovoljcev ne bomo dobili. Jurkovič predstavi, da je potekalo 

snemanje video spota Modrijanov, kjer smo potrebovali 2.000 prostovoljcev, dejansko pa smo 

jih dobili okoli 400. 30. 6. 2022 je predvidena predstavitev videospota.  

Ivan Potočnik poudari, da je potrebno upoštevati, da je julij čas dopustov, da so informacije 

po potrebi prostovoljcev pozne in da bo zadano številko težko doseči.  

Tomaž Vilfan poudari, da je potrebno narediti čistopis prijavo preko spleta ter preko regijskih 

poveljnikov, da se bodo izločile vse podvojene osebe. Namreč težava je tudi v tem, da 

informacije ne pridejo do samih gasilcev, saj se nekje na poti informiranja izgubijo.  

Franci Petek predlaga, da se 1. 7. 2022 naredi čistopis prijav s pokritostjo regij. Nato se pripravi 

dopis, kjer prosimo gasilce za pomoč pri izvedbi olimpijade. Ob tem se navede, da lahko 

zaprosijo pri svojem delodajalcu za izredni dopust ter da bodo prejeli majico, kapo, lonček, 

balon, vrečko, prehrano in nočitev, po olimpijadi pa še priložnostno odlikovanje.  

 

Sklep št. 4: 

Upravni odbor in Poveljstvo GZS potrjujeta, da se jutri obvesti vse regijske poveljnike o 

stanju prijav prostovoljcev. Do 1. 7. 2022 pošljejo regijski poveljniki ažurno stanje glede 

prijav prostovoljcev. Po tem se v primeru primanjkljaja prostovoljcev pošlje dopis na e-

naslove članstva s povabilom na gasilsko olimpijado in prošnjo za pomoč pri opravljanju 

nalog.  

 

 

Ad 4. 

Pojasnilo pogojev splošne izobrazbe za kandidate na naslednjih volitvah 
 

Kandidacijska komisija je na prvi seji ugotovila, da so v nekaterih veljavnih aktih GZS za 

prevzem posameznih funkcij še vedno neustrezno zapisani pogoji splošne izobrazbe, ki nimajo 

pravno formalne podlage. Namestnica predsednika Janja Kramer Stajnko je pripravila gradivo, 

kjer je podano tolmačenje ravni izobrazb skladno z veljavno zakonodajo, hkrati je narejena 

primerjava med starimi »predbolonjskimi« in novimi »bolonjskimi« programi ter predlog 

tolmačenja zapisanih pogojev izobrazbe iz trenutno veljavnih aktov GZS v opisno obliko in 

ravni po EOK in SOK. Predlagala je, da UO s sklepom sprejme pripravljeno tolmačenje 

neustrezno zapisanih pogojev izobrazbe skladno s preglednico 1 v pripravljenem gradivu, saj 

druge pravno formalne podlage ne obstajajo. Sklep UO se predloži kot priporočilo 

kandidacijski komisiji, na podlagi katerega bo lahko obravnavala prispele kandidature in 

preverjala ustreznost kandidatov. 

 

Sklep št. 5: 

Upravni odbor GZS potrjuje tolmačenje pogojev splošne izobrazbe zapisanih v veljavnih 

aktih GZS za potrebe kandidatur v gasilski organizaciji skladno s preglednico 1 pripravljenega 

gradiva, ki je sestavni del tega zapisnika. 



 

Ad 5. 

Sprememba letnice ustanovitve PGD Dobrovnik 
 

Janez Liponik pojasni, da je PGD Dobrovnik podal na komisijo dokumentacijo, ki dokazuje, da 

je letnica ustanovitve društva 1892. 

 

Sklep št. 6: 

Upravni odbor GZS potrjuje spremembo letnice ustanovitve društva PGD Dobrovnik na leto 

1892. 

 

Ad 6. 

Predlog sprememb cenika gasilskih storitev 
 

Franci Petek pojasni, da se je spremenil Pravilnik o požarnem varovanju, na podlagi katerega 

predlagamo spremembo cenika gasilskih storitev.  

 

Sklep št. 7: 

Poveljstvo GZS potrjuje nov Cenik gasilskih storitev. 
 

Ad 7. 

Potrditev prejemnikov odlikovanj 
 
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom, na gradivo ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 8: 
UO GZS potrjuje prejemnike odlikovanj po priloženem gradivu. 
 
 

Ad  8. 

Preimenovanja v čine 
 

Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom, na gradivo ni bilo pripomb. 

 

Sklep št. 9: 
Poveljstvo GZS potrjuje preimenovanja v čine po priloženem gradivu. 
 

Ad 13. 

Razno 

 

Renata Rupreht je predstavila predlog MS GZS, da se državni kviz izvede 26. 11. 2022 v OŠ 

Trebnje v organizaciji dolenjske regije.  

 



Sklep št. 10: 
UO GZS potrjuje izvedbo državnega kviza na OŠ Trebnje dne 26. 11. 2022. 
 

Darko Muhič opozori, da je poletna požarna sezona pred vrati, da se pripravlja nabor gasilcev 

za tujino za morebitno mednarodno pomoč in da je URSZR aktivna pri sodelovanju. Julija bo 

potekalo dežurstvo in izobraževanje za požare v naravi v Sežani  , medtem ko je usposabljanje 

s helikopterji že končano. Požarna ogroženost je velika, dejstvo pa je, da se malomarno izvaja 

kontrola na terenu. Pozornost je potrebno nameniti tudi zagotavljanju prevoza pitne vode.  

 

Tomaž Vilfan predlaga, da se naj na URSZR naslovi dopis, s katerim se poizve, s kakšno opremo 

razpolagajo in kaj imajo gasilci dejansko na voljo v svojih skladiščih za uporabo ob morebitnem 

ukrepanju. Potrebno bi bilo narediti nabor opreme, da ne bi prihajajo do nepotrebnih dvomov. 

Opomnil je, da v SPIN spet ni bilo možno vpisati poveljnikov GPO in regijskih poveljnikov. 

 

Tanja Gregorič pove, da je od 7. do 8. 5. 2022 potekal posvet članic v Cerknem, kjer je bilo 

prisotnih 82 članic. Zahvalila se je poveljniku GZS Franciju Petku in namestnici predsednika 

Janji Kramer Stajnko za prisotnost. Članice so imele tudi dobrodelno noto, saj so zbrale 500 

eur za fantka Urbana (preko Palčice Pomagalčice).  

 

Rudi Kofalt postavi vprašanje glede majic za navijače. Jurkovič mu odgovori, da ima GZS 

navijaške majice na voljo v spletni trgovini.  

 

Predsednik Janko Cerkvenik je bil povabljen na 150-letnico PGD Ljutomer in bil izjemno 

presenečen nad izvedbo protokola. Namreč minister za obrambo je bil predviden za sprejem 

raporta in podelitev gasilskih odlikovanj. Opozoril je, da je potrebno upoštevati gasilski 

protokol in zaščititi dobro ime krovne organizacije.  

 

Slavko Kramberger opozori, da je potrebno čimprej urediti stanje glede možnosti koriščenja 

olajšave za dohodnino. Petek mu pojasni, da je za to zadolžena komisija, ki bo določila nabor 

upravičencev. Aktivnosti potekajo skupaj z URSZR.  

 

Predsednik in poveljnik sta se vsem zahvalila za dobro sodelovanje. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.  

 

Zapisali:  

Suzana Kralj, vodja za področje splošnih zadev 

Adriana Cividini, vodja za področje operative 

 

  Poveljnik: Predsednik: 

Franci Petek Janko Cerkvenik 


