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Predsednik je najprej predlagal dnevni red seje. 

Sklep: Sprejme se predlagani dnevni red. 

1. Konstituiranje komisije 
 
Po uvodnih pozdravnih besedah je predsednik komisije na kratko podal nekaj informacij o sebi in 
obenem še ostale člane pozval k kratkim predstavitvam. 
Predsednik je v nadaljevanju podal informacijo o postopku imenovanja komisije in omenil, da je 
možno komisijo še razširiti, če bi imeli strokovnjake, ki bi bili pripravljeni pomagati na tem področju. 
 
 

2. Program dela Komisije 
 
Predsednik je najprej predstavil programske cilje za tekoče leto 2018 s spodbudo po definiranju ciljev 
za leto 2019 ter dolgoročnih mandatnih ciljev za obdobje 5-ih let. 
Sam je predstavil svoje predloge za programsko dopolnitev s poudarkom na obdelavi statističnih 
podatkov o intervencijah, dekontaminaciji, sodelovanju v komisiji CTIF itd. 
Kajfež je povedal, da v svoji enoti opravlja naloge povezane z dekontaminacijo zato se lahko angažira 
na tem področju. 
 
Preko SPIN-a poskušamo pridobiti podatke o intervencijah glede nevarnih snovi. 
Smiselno bi bilo se povezati z Inštitutom Jožef Štefan na temo posodobitve baze nevarnih snovi. 
 
Predsednik je v nadaljevanju izpostavil strokovna usposabljanja na temo nevarnih snovi. Smiselno bi 
bilo organizirati ločen posvet na to temo. Posvet se lahko organizira tudi v obliki delavnice, vključujoč 
tudi praktični prikaz. Kajfež se bo pozanimal o možnosti izvedbe delavnice z GEŠP-i v sodelovanju z 
Žagarjem. 
Kot primerna aplikacija za usposabljanja je prav gotovo tudi NevSnov4. 
 
Člani komisije so v nadaljevanju razpravljali še o aktualnih grožnjah kot so grožnje z belim prahom, 
pandemije, virusi itd. 



Predsednik je v nadaljevanju predlagal, da poskušamo teren spodbuditi k temu, da nas obveščajo kdaj 
organizirajo kakšno večjo vajo na temo nevarnih snovi, ki bi si jo lahko šli pogledati. Komisija bi bila del 
strokovne javnosti. 
Kajfež je izpostavil smiselnost izdelave opomnikov za ukrepanje ob nesrečah z najpogostejšimi 
nevarnimi snovmi. 
 
Na URSZR preverimo, katere podatke imajo zbrane na temo opremljenosti vozil za nevarne snovi. 
 
Člani komisije so izrazili kritično mnenje na nove učne programe, predvsem na tečaj za operativnega 
gasilca oziroma njegov obseg.  
 
Predsednik je v nadaljevanju predlagal še, da se poskuša pridobiti priročnik o nevarnih snoveh Erg2018 
– emergency response guidelines 2018. 
 
 
Ob zaključku seje so se člani strinjali, da se seje sklicujejo na način in ob uri kot danes. 
 
Sklep: člani komisije so se seznanili s programskimi cilji in se strinjajo s pripravo predloga programa 
dela za leto 2019. 
 
 

 
3. Razno 

 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 17:40 uri. 
 
 
 
 

Predsednik komisije 
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