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ZAPIS 
1. seje Komisije za enote širšega pomena, ki je bila v sredo, 14. novembra 2018, ob 13. uri  

v prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

Prisotni:  Franci Petek, Primož Ternik, Lovro Hren, Primož Korošak, Matej Špiler,   

Opravičeni:  Andraž Mašera, Jože Oblak,  

Dnevni red: 
1. Konstituiranje komisije 
2. Predstavitev članov 
3. Merila za določitev tipa GEŠP 
4. Programa dela za leto 2019 
5. Razno 

 

Člane komisije je uvodoma pozdravil poveljnik Franci Petek, pri tem je opozoril na pomen komisije, 

saj se v okviru gasilskih enot širšega pomena izvede največ intervencij, ki za izvajanje zahtevnih nalog 

potrebujejo tudi ustrezne pogoje. Članom komisije je povedal, da je bil v prejšnjem sestavu komisije 

pripravljen osnutek meril za sofinanciranje enot, ki naj bi bil načelno usklajen, zasnovan pa je tako, da 

merila nobeni enoti ne zmanjšujejo sofinanciranja. Merila so v fazi usklajevanja. 

Poudaril je še, da je komisija v prejšnjem mandatu dobro delala in takšno delo pričakuje tudi od te 

komisije, ki ji želi veliko uspešnega dela. 

AD 1 in 2 

Konstituiranje komisije in predstavitev članov  

Po potrditvi dnevnega reda je predsednik komisije Primož Ternik pozdravil vse prisotne in povedal, da 

je zaradi bližajočega se sestanka delovne skupine za enote širšega pomena pri Upravi RS za zaščito in 

reševanje (URSZR), seja komisije nekoliko hitreje sklicana. Predstavil je postopek in osnove za 

delovanje komisije, ki je bila imenovana na seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Povedal je, da se 

bo komisija sestajala po potrebi, glede na delovne naloge.  



Sledila je predstavitev članov komisije. 

AD 3 

Merila za določitev tipa GEŠP 

Člani komisije so se seznanili z merili za sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena. 

Poveljnik Franci Petek je pri tem izpostavil, da moramo upoštevati, da se osrednje enote vedno bolj 

opremljene z opremo za tehnično reševanje in so te sposobne ukrepati tudi ob prometnih nesrečah, 

zato je prav, da se jih aktivira, če je tako opredeljeno v operativnih načrtih in načrtih aktiviranja 

gasilskih enot. 

SKLEP: 

 Člani komisije so se seznanili z merili, ki se jih predstavi na delovni skupini na URSZR. 

 Na sestanek na URSZR gredo Jože Oblak Primož Ternik in Mtajaž Klarič  
 

AD 4 

Programa dela za leto 2019 

Člani komisije so se seznanili s programom dela komisije in ga sprejeli. 
 
 

AD 5 

Razno 
V razpravi so člani komisije postavili vprašanje glede cenika gasilskih vozil, ki je v razpisu za 
sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme nizek zato je želja, da da bi se cene vozil dvignile, 
saj bi si društva tako lažje zagotovila sredstva v občinskih proračunih.  
 
Poveljnik Franci Petek pove, da je komisija to že predlagala, a je poveljstvo predlog zavrnilo, ker meni, 
da ta argument pri županih ni potreben, ker so cene županom znane. Velika verjetnost pa je, da da bi 
dvig cen vozil v ceniku trgovce in nadgraditelje gasilskih vozil spodbudil k višanju cen vozil. Vrednosti 
vozil v razpisu direktno ne vplivajo na višino sredstev, ki jih društvo dobi, ker ta dobijo le 
procentualno vrednost vozila, ki je opredeljena v ceniku.  
           
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.15 
 
 
Zapisal: Matjaž Klarič 
 
         Predsednik komisije: 
         Primož Ternik 


