
ZAPISNIK 2. SEJE KOMISIJE ZA NEVARNE SNOVI 
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Prisotni: Tomaž Vilfan, Marko Kajfež, Neža Strmole, Nina Dular 
 
Odsotna:  Renata Kambič, Aleš Levičar 
 

Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 
3. Projekt ENRAS 
4. Priprava posveta na temo nevarnih snovi 
5. Dekontaminacija osebnih zaščitnih oblek 
6. Podpora spremembi piktogramov v okviru UN  
7. Razno  

 

1. Potrditev dnevnega reda 
 
Predsednik je najprej predlagal dnevni red seje. 
 
Sklep:  
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 

2. Pregled in potrdilo zapisnika 1. seje 
  
Sklep:  
Člani komisije so pregledali program prejšnje seje in ga delno realizirali. 
 

3. Projekt ENRAS 
 
Neža predstavi projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)- zagotavljanje varnosti intervencijskih ekip 

v primeru jedrskih ali radioloških nesreč. Sodelujejo 3-je večji partnerji IJŠ, IMI, GZS ter več pridruženih 

partnerjev. Traja od oktobra 2018 do septembra 2020. Gre za dodatno usposabljanje ekip GEŠP na 

področju Slovenije razen goriške, gorenjske in koroške gasilske regije. 10 ekip je že usposobljeno.  

V enotah traja usposabljanje 2 dneva, teoretični (prvi dan) in praktični del (drugi dan). Zajemajo manjše 

laboratorijske vaje, upravljanje z merilniki. Tako se usposobi 12 gasilcev. Nato sledijo še skupne vaje, 

na katerih sodeluje po 5 gasilcev iz posameznih enot iz Slovenije in Hrvaške. Na skupnih vajah, ki 

potekajo v obeh državah, se izvajajo trije scenariji različnih nesreč povezanih z radiologijo.  

Večja zaključna vaja projekta bo ob meji Slovenije in Hrvaške, predvidena je ob koncu projekta leta 

2020. Izdana je bila že brošura oz. opomnik, ki je usklajen z GZS. Na projektu sodelujejo tudi slovenski 

inštruktorji. Vse aktivnosti v sklopu projekta bodo objavljene tudi na spletni strani GZS.  

4. Priprava posveta na temo nevarnih snovi  
 



5. Dekontaminacija osebnih zaščitnih oblek 
 
Predsednik poda predlog, da se združita 4. in 5. točka.  
Predsednik poda predlog za izvedbo posveta v okviru dnevov zaščite in reševanja.  
Datum:  Komisija skupaj ugotovi, da je boljši datum v mesecu novembru.  
Teme:  Predsednik je 16. aprila 2019 obiskal simpozij na temo Zdravstvena tveganja gasilcev 
in reševalcev v Ljubljani, ki ga je organiziral Dräger- dekontaminacije osebnih zaščitnih oblek. Tako se 
predlaga ena izmed tem: 

- Predavanje Stefana Magnussona in predstavitev projekta Zdravi gasilci; 
- Predstavitev možnosti dekontaminacije osebnih zaščitnih oblek s strani slovenskega 

predstavnika;  
- V prilogi zapisnika je tudi dokument Globinska dekontaminacija zaščitnih oblek kot izziv 

zagotavljanja “čiste” gasilske obleke.  
- Marko Kajfež predstavi dve možnosti glede simulatorja. V primeru večjega obiska posveta je 

testiranje simulatorja neučinkovito, saj so v kratkem času možne le 4 ponovitve, 2 dopoldne, 
2 popoldne. Udeleženci dobijo 1 scenarij, o katerem potem steče pogovor. Smiselnost se še 
ugotavlja. Gre za max 10 oseb/ponovitev, da je učinkovito. Lahko pa se simulator tokrat samo 
predstavi. 

 
Sklep: 

Povabi se švedskega predstavnika- Stefana Magnussona, da se tema predstavi še širši slovenski javnosti 

- gasilcem. Predlog za določitev datuma za izvedbo posveta naj bo novembra.  

 

6. Podpora spremembi piktogramov v okviru UN  
 
Predsednik poroča, da bo komisija za nevarne snovi CTIF delegatski skupščini CTIF predlagala v 
sprejem predlog novega načina označevanja prevoza nevarnih snovi. Predsednik komisije Roman 
Sykora prosi za podporo pri spremembi piktogramov. Priložen je tudi predlog označevanja. 
Sprememba se nanaša na dodaten simbol jeklenke na piktogramu, ki označuje vnetljive oziroma 
strupene pline. Julija bo obravnava na odboru UN. 
 
Sklep: 

Komisija podpira predlog spremembe piktograma. 
 

7. Razno 
 

- GZS naj poda pobudo na URSZR za dopolnitev baze nevarnih snovi NevSnov s podatki za 
nevtralizacijo in dekontaminacijo za posamezno nevarno snov. 

- Marko Kajfež in Matjaž Klarič sodelujeta v skupini za prenovo obnovitvenega tečaja za 
reševalce ob nesrečah z nevarno snovjo. Pove, da je želja poenotenja oziroma prenovitev 
celotnega dela tečaja za nevarne snovi. Nivo globine tečaja bi se upoštevalo v smislu, komu je 
namenjen. Ali gre za GEŠP ali samo za vodje ali samo za gasilce, posledično so temu primerni 
tudi scenariji. Do septembra bodo razmislili. 

- Kajfež ponovno izpostavi potrebo izdelave opomnikov za ukrepanje ob nesrečah z 
najpogostejšimi nevarnimi snovmi, kako poteka dekontaminacija, slačenje, kam dati obleko, 
cona, oddaljenost,… navodila naj bi bila napisana v okviru modula kot opomnik. Predlog, če se 
da povezat opomnike, ki so približno na isto temo tako v sklopu osnovnega kot obnovitvenega 
tečaja.  

- Kajfež poroča še, da je s strani Matjaža Klariča prejel informacijo, da naj bi za nosilca 
usposabljanja NS za GEŠP bila GŠ IG, za ostale pa GZS- preveri. Oddan naj bi bil predlog za 
nosilca skupnega usposabljanja GZS. 



- Predsednik je v nadaljevanju predlagal še, da se poskuša pridobiti priročnik o nevarnih snoveh 
Erg2018 – emergency response guidelines 2018. 

- Predsednik prosi še za kopijo Zbornika posveta Nevarne snovi, transport in skladiščenje, 
11.3.2005. 

- Predsednik povpraša še, kako je s sodelovanjem v komisijo CTIF za nevarne snovi, o kateri ni 
nič obveščen oziroma povabljen na zasedanja. 

 
Ob zaključku seje so člani predlagali, da se seje sklicujejo na enak način, le ob zgodnejši uri kot danes. 
Predsednik je sejo zaključil ob 16:00 uri. 
 
Zapisala         Predsednik komisije 
Nina Dular         Tomaž Vilfan 


