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Z A P I S N I K 

 

 

3. seje Komisije za nevarne snovi Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 10. 2. 2020 ob 10. uri, v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Tomaž Vilfan, Renata Kambič, Marko Kajfež 

 

OSTALI PRISOTNI: Dušan Vižintin, Neža Strmole – v delu podaje poročila projekta ENRAS 

 

Predsednik komisije Tomaž Vilfan je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

2. Plan dela za leto 2020 

3. Priprava posveta 

4. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje 

Predsednik komisije povzame vsebino zapisnika 2. seje komisije, ki je bila 19.6.2019. V tem delu se seji 

pridruži Neža Strmole, ki poda kratko poročilo o stanju projekta ENRAS. Prisotne seznani, da je 

usposobljenih 30 enot GEŠP, sledijo še 4 vaje, ki bodo izvedene do konca aprila. Vaje 21.3.2020 se bo 

udeležil tudi predsednik komisije Tomaž Vilfan. V mesecu septembru 2020 sledi še zaključna vaja, 

katere lokacija še ni znana. V zvezi z izobraževanjem tečejo pogovori o izvedbi še dodatnega 

izobraževanja za enote GEŠP, ki niso bile zajete v projekt. Prav tako seznani prisotne, da bodo na spletni 

projekta ENRAS Inštitut Jožef Štefan objavil gradiva.   

Sklep št. 1/2019:  

Potrdi se zapisnik 2. seje komisije ter seznanitev z potekom projekta ENRAS.  

 

Ad 2. 
Plan dela za leto 2020 

Predsednik komisije seznani člane z predlogom plana dela komisije za leto 20202 in ga da v razpravo.  

Prisotni sprejmejo 

Sklep št. 2/2019:  

Potrdi se predlagan plan dela komisije za leto 2020. 
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Ad 3. 
Priprava posveta 

Predsednik komisije pove, da bo skladno s planom dela komisija pripravila posvet, ki bo potekal v 

sklopu sejma SOBRA v Gornji Radgoni. Posvet bo potekal 25.9.2020 med 16. in 20. uro. Predlaga temo 

posveta vezano na zemeljski plin in plinske inštalacije. V razpravi se oblikujejo naslednje teme za 

posvet: 

1. Predstavitev intervencije uhajanja plina v Britofu v MO Kranj 

2. Predstavitev ostalih podobnih dogodkov v RS 

3. Normativne ureditve za plinovodna omrežja 

4. Predstavitev zgradbe plinovodnih omrežij 

5. Naprave in postopki za detekcijo nevarnih snovi v gasilstvu 

6. Vprašanja in odgovori 

Predlagana omejitev je 60 slušateljev, upošteval pa se bo vrstni red prijav. Za točke od 1 do 5 se 

dogovori z izvajalci predsednik delovne skupine, točko 6 pa bo prevzel Marko Kajfež. 

 

Ad 4. 
Razno 

Vižintin Dušan seznani prisotne s povpraševanjem o količinah in vrstah penilnega sredstva v gasilskih 

enotah, ki ga je na GZS poslal Institut Jožef Štefan v sklopu revizije Nacionalnega izvedbenega načrta 

za obstojna organska onesnaževala. Glede na stanje evidenc se potrdi predlog, da se količina poda na 

osnovi evidenc o številu gasilskih vozil iz Vulkana, količine pa se določijo skladno z zahtevanimi 

količinami penilnega sredstva v posamezni vrsti vozila po tipizaciji gasilskih vozil. 

V točki razno ni več tem, zato se seja zaključi ob 11. uri. 

 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Tomaž Vilfan 


