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ZAPISNIK
1. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 21. junija 2018, ob 16.00 uri,
v prostorih GZS.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo s XVII. kongresa GZS
3. Predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij za memorial Matevža Haceta:
- Državno mladinsko gasilsko tekmovanje – sobota, 22. 9. 2018
- Državno člansko gasilsko tekmovanje – nedelja, 23. 9. 2018
4. Podaljšanje mandata članom komisij
5. Preimenovanja v čine
6. Predlogi in pobude
7. Razno

Prisotni:
-

-

Člani Poveljstva : Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Rok Leskovec,
Dejan Jurkovič, Marko Adamič, Marko Bokal, Marko Gorše, Bojan Hrepevnik,
Samo Steblovnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Martin Lužar, Boštjan
Majerle, Klemen Repovš, Primož Ternik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan
Vižintin
Predsednik NO: Franci Rančigaj
Miran Korošak, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev
Boris Peternelj, nadomešča poveljnika severnoprimorske regije
Strokovna služba GZS: Neža Strmole

Opravičeno odsotni:
- Člani Poveljstva: Simon Černe, Stanko Močnik, Borut Lončarevič

Poveljnik GZS, Franci Petek, je najprej pozdravil novo sestavo Poveljstva, se zahvalil za
prevzem njihovih vlog ter zaželel uspešno in sodelovano delo v novem mandatnem obdobju.

1. Potrditev dnevnega reda
Franci Petek je predlagal v sprejem dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.

SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno sprejme dnevni red 1. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.
2. Poročilo s XVII. kongresa GZS
Franci Petek pohvali prisotnost vseh regijskih poveljnikov na kongresu in se zahvali za prevzete
naloge in vodenje ešalonov. Kongres in parada sta odražala veličino in organiziranost gasilske
organizacije. Zahvali se tudi organizatorjem kongresa.
Izpostavi temo ˝predaja raporta˝, ki je bila izpostavljena na UO – da je bil raport predan
poveljniku GZS in ne predsedniku GZS. Že v prejšnjem mandatu smo razjasnili, da govorimo
o dveh enakovrednih organih in dveh enakovrednih funkcionarjev, ki opravljata vsak svoje delo
in sicer predsednik opravlja naloge po Zakonu o društvu, poveljnik pa po Zakonu o gasilstvu
in Pravilih gasilske službe. UO res sprejema finančni plan, vendar ga poveljstvo samostojno
izvaja in ni potrebno, da UO nato še enkrat potrjuje sklepe, ki jih je že sprejelo poveljstvo.
Raport se preda najvišjemu funkcionarju - predstavniku. In na operativnem področju je to
poveljnik; v Zakonu o gasilstvu in v pravilih ni nikjer omenjen predsednik.
V nekaterih regijah se predaja raporta poveljnikom se že izvaja. Se pa strinja, da je potrebno na
teren poslati jasno sporočilo kako v bodoče.
Apelira na regijske poveljnike, da naj o takšnih ali drugačnih zadevah razpravljajo in zavzamejo
stališča, ki jih bosta kasneje enotno zagovarjala tako regijski poveljnik kot član upravnega
odbora.
Končni vtis kongresa je pozitiven. Besedo preda Zvonku Glažarju in Dušanu Vižintinu.
Zvonko Glažar, poveljnik OGZ Ptuj, povzame pripravo in organizacijo kongresa. Sodelovalo
je 300 prostovoljnih gasilcev, vključili so celotno lokalno skupnost ter izvedli dodatno
usposabljanje za častni vod. Trudili so se, da so se vsi prijetno počutili. Posnet je bil tudi film,
ki je sedaj v lasti GZS. Na voljo je, da ga tudi ostali pokažejo v svojih vrstah in lokalnih
televizijah.
Dušan Vižintin se zahvali regijskim poveljnikom za sodelovanje. Večino GZ je pravočasno
prišlo na mesto zbora, pohvali tudi to, da je večina GZ že prišlo v formacijo na mesto zbora.
Predlog poveljnika GZS je, da bi bilo v bodoče potrebno razmisliti o številu sodelujočih vozil
v paradi, saj je čas zaradi oddaljenosti stadiona od častne tribune predolg, zaradi česar so gasilci
v postroju na stadionu predolgo čakali na goste iz častne tribune.
Boris Lambizer omeni, da, ko se je zapuščalo stadion, je bila moteča druga glasba, ki jo je bilo
slišat – godba in ansambel v šotoru.
Franci Petek doda, da je bilo po ulicah Ptuja postavljeno ozvočenje, da je bilo ritem povsod
slišat in ni prihajalo do zamika zvoka.
Dušan Utroša pohvali organizatorja. Meni, da bi moral poveljnik GZS predati raport
predsedniku GZS. Je pa ta mandat možnost, da nekaj naredimo na tem področju. Če se predaja
poveljniku GZS, bi moral raport predati namestnik poveljnika in ne podpoveljnik.

Franci Petek poudari, da ni predsednik nad poveljnikom ali obratno. V formacijskih strukturah
nimamo nikjer omenjenega predsednika. Predsednik je zakoniti zastopnik, postavljen na
podlagi Zakona o društvih. Raport se je predal torej najvišjemu. Da je raport predal
podpoveljnik namesto namestnik, je bilo v skladu z dogovorom.
Dušan Utroša predlaga, da naj GZS napiše smernice in naj točno pove, kako je prav. Tega se
bomo držali tudi na nižjih nivojih. Potrebno je dati jasne smernice in to definirati.
Franci Petek pove, da so na UO to že razpravljali, mnenje mora oblikovati še poveljstvo. V
jeseni bo skupna seja in se bodo dorekle te stvari.
Dejan Jurkovič omeni, da 111. člen Pravil gasilske službe, kjer je napisano, da je predsednik
nad poveljnikom. Franci Petek opozori, da se ta člen nanaša na pozdravljanje in ne predajo
raporta.
Tomaž Vilfan opozori na listo kandidatov na predvolilni komisiji. Vsi organi, NO, sveti,
arbitraža… so našteti pred poveljstvom.
Franci Petek se strinja, da bi moralo biti enako kot v statutu.
Tomaž Vilfan doda, da nikjer ni bilo potrjevanje regijskih poveljnikov, samo člane poveljstva
GZS. Kot piše v Zakonu, regijske poveljnike imenujejo GZ in jih ne potrjujejo.
Bojan Hrepevnik pojasni, da z izvolitvijo postanemo regijski poveljniki, člani poveljstva pa
postanemo na kongresu.
Tomaž Vilfan opozori tudi na problem pri potrjevanje v Vulkanu – ni možno do kongresa.
Franci Rančigaj upa, da se bo čimprej zaključila tema predaja raporta. Pravilnik o organizaciji
poslovanja GZS še ni usklajen s statutom in nič ne govori o poveljstvu. Programske usmeritve
so zelo široke in naj se najhitreje nameni čas temu.
Franci Petek se strinja, da je potrebno spremenit kar nekaj zakonskih aktov in popraviti
pomanjkljivosti. Upa, da se bo v kratkem času spremenil Zakon o gasilstvu. In to pomeni, da
bo potrebno spremeniti še vse nižje podzakonske akte. Statut ne moremo spremeniti prej kot v
dveh letih, saj sklepe sprejema Plenum. Če se ne bomo mogli o tem dogovorit, bomo pustili
tako kot je.
Dušan Utroša poudari, da naj sedaj sprejmemo sklep, da GZS pripravi navodila in naj se o njih
vse obvesti.
Rok Leskovec poudari, da naj bo tako, kot se poroča na intervencijah, dajmo tudi pri paradi.
Raport naj se predaja poveljniku, predsedniki pa naj ostanejo prvi pri pozdravih. Tako vsakemu
ostane nekaj.
Tomaž Vilfan vpraša, kaj v primeru, če je na prireditvi regijski predsednik in poveljnik GZ.
Dušan Utroša pojasni, da če sta na prireditvi skupaj regijski poveljnik in regijski predsednik, se
predaje raport poveljniku, predsednik pa ima potem pozdravni nagovor.

Dušan Vižintin doda, da če sta dva regijska poveljnika na prireditvi, se preda tistemu, ki je
delegiran s strani GZS. Vpraša, kako je hierarhija znotraj poveljstvu GZS.
Franci Petek pojasni da se raport predaja namestniku, nato so regijski poveljniki in nato
pomočniki poveljnika GZS.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi, da se pripravi jasna navodila in sicer: v kolikor so na
prireditvi predstavniki istega nivoja, se preda raport operativnemu funkcionarju, v kolikor
pa so predstavniki različnih nivojev, pa se preda raport najvišjemu glede na funkcijo. Ali je
organizacijska ali operativna v tem primeru ni pomembno.
3. Predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij za memorial Matevža
Haceta:
- Državno mladinsko gasilsko tekmovanje – sobota, 22. 9. 2018
- Državno člansko gasilsko tekmovanje – nedelja, 23. 9. 2018
Zvonko Glažar predstavi, da so predlogi pripravljeni na podlagi predlogov regijskih
poveljnikov. Kvote sodnikov so razporejene po kvotah glede na št. operativnih gasilcev, št.
testiranih sodnikov in št. ekip. Pri izbiri sodnikov smo strmeli k pomlajevanju in vključevanju
novih sodnikov. Na ključne funkcije smo dali tiste, ki že imajo izkušnje. Nekaj sodnikov je še
vedno ostalih nerazporejenih.
Seznam sodnikov in prijave ekip so toliko prej zaradi priprave biltena, saj sta vmes julij in
avgust mrtva meseca. 14 dni pred tekmovanjem bo posvet in preizkus za vse sodnike. Osip bo
prišel že morda zdaj, ko se bo poslalo obvestilo ter potem na preizkusu. Znotraj regije lahko
predloge še vedno menjate.
Franci Petek poudari, da naj ključi sodniki stanejo tisti, ki so napisano.
Dušan Vižintin izpostavi, da so morali na regiji dati 24 predlogov, 12 pa jih je bilo razporejenih.
To je prevelik osip. Na to je opozoril tudi Dušan Utroša. Znotraj regije so dogovorjeni, da eno
obdobje pridejo na vrsto nekatere GZ v naslednjem obdobju pa druge GZ.
Franci Petek odgovori, da je bil namen pridobiti čim večji nabor.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi spisek tekmovalnega odbora za Državno tekmovanje za
Matevža Haceta, ki bo dne 22. in 23. septembra 2018 v Gornji Radgoni.
Odpre se še druga tema in sicer za 4. uvrščeno ekipo na regijskih tekmovanjih v mladinskih
kategorijah.
Zvonko Glažar pojasni, da so na 33. seji poveljstva sprejeli sklep, da se pri članskih kategorijah
uvrsti +1 ekipa. Razprava je sicer bila, da mora to veljati tudi pri mladini in starejših gasilcih,
a sklep ni bil zapisan.

Frani Petek doda, da je prav, da se vse mladinske ekipe in ekipe starejših gasilcev, ki
izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na državno tekmovanje obvesti, odpre v Vulkanu in omogoči
prijavo. Govorimo o osmih ekipah.
Zvonko Glažar prebere ekipe, ki imajo možnost uvrstitve na državno tekmovanje.
Dodatne razprave ni.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi, da se predstavljenim osmim ekipa omogoči nastop na
Državnem tekmovanju za Matevža Haceta, ki bo dne 22. in 23. septembra 2018 v Gornji
Radgoni.
4. Podaljšanje mandata članom komisij
Franci Petek pojasni namen podaljšanja mandata članom komisij do potrditve novih. UO je za
˝svoje˝ komisije že potrdil, zdaj mora to narediti še poveljstvo.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi podaljšanje mandata članom komisij do potrditve novih.
5. Preimenovanja v čine
Franci Petek pojasni postopek potrjevanja preimenovanj v čine.
Dodatne razprave ni.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi seznam preimenovanj v čine za obdobje od 21. 4. do 8. 6.
2018.
6. Predlogi in pobude
Franci Petek pojasni namen te točke dnevnega reda. Na vsake toliko časa bo poročanje komisij,
kar je bila že v preteklosti praksa v začetku mandata. Drugače pa je točka namenjena, da izrazite
mnenja in predlog z regij, ideje, predloge…
USPOSABLJANJE PRAPORŠČAKOV
Samo Steblovnik omeni, da se je tudi na paradi na kongresu videlo, da je bilo kar nekaj težav s
praporščaki. Nekaj usposabljanj v prejšnjem mandatu je že imel predsednik, ki so bili zelo
koristni. Predlaga, da bi se tako usposabljanje čim bolj uvedlo.
Bojan Hrepevnik doda, da najprej potrebujemo priročnik
Frani Petek pove, da je priročnik že zelo daleč, upa, da bo kmalu izšel. To področje je stvar GZ,
da to organizirajo. GZS ne more tega organizirat, ker je to povezano s stroški in vsem ostalim.
GZS lahko pomaga le s predavateljskim kadrom.

PRAVILNIK O UGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OPERATIVNIH
GASILCEV
Bojan Hrepevnik izpostavi, da zdravstveni domovi o tem pravilniku niso seznanjeni. GZS naj
to urgira preko ministrstva za zdravstvo.
Franci Petek pojasni, da je celotna priprava pravilnika in oblikovanje sklepov potekala skupaj
z ministrstvom za zdravstvo, kateri je dolžen seznaniti svoje organizacije/ustanove o
spremembah in novostih. Vidimo lahko, da ni opravilo svoje naloge. Poveljnik GZS še povzame
namen in vsebino pravilnika in kaj ta vsebina pomeni tako za gasilce kot tudi za osebje na
področju zdravstva (odgovornost…).
Dejan Jurkovič, pove, da so pri njih šli do strokovnega vodja ZD in ga prosili, naj s tem seznani
svoje osebje. Zdravniki so jim dali odgovor in pojasnili, v kakšnih primerih bodo izdali, da je
zdravniško potrdilo ustrezno oz. bodo gasilca napotili k drugemu specialistom.
Franci Petek poudari, da se zaveda, da imamo veliko težav na terenu, da upa, da bomo to
uspešno rešili ter da bo ministrstvo za zdravje prav tako opravilo svoje delo.
Franc Rančgiaj pove, da imamo dva preprosta cilja – da operativni gasilec na intervenciji ne bi
naredil svojemu nadrejenemu kakšnega problema, da se mu ne bi kaj zgodilo zaradi
neustreznega zdravstvenega stanja ter da optimiziramo stroške teh pregledov. Ne delamo
zdravniških pregledov zaradi inšpektorja, ampak zaradi svoje varnosti in da si ne povzročimo
stroškov v primeru nezgod. Predlaga, da bi tudi gasilce vključili v projekt referenčnih ambulant.
271 zdravnikov ima referenčne ambulante v Sloveniji in ravno tej zdravniki bi bili najbolj
primerni, da opravljajo zdravniške preglede za operativne gasilce. Ponudi se, da sam poskuša
pomagati narediti korak na tem področju. Poudari še, da je zadeva kompatibilna s pravilnikom.
Franci Petek se strinja, da to izkoristimo in da omogočimo gasilcem te preglede, če imamo
možnost, da se v to vključimo. Ampak to ni sistemska rešitev. Naš končni cilj je, da bi vsi
operativni gasilci imeli zdravniško potrdilo po 5. člen in specialnost IDA.
Franc Rančigaj vpraša zakaj ne bi te pobude sprožili na ministrstvu, in da naredijo za gasilce
to, da nas vključijo v projekt referenčnih ambulant.
Franci Petek zaključi razpravo ter potrdi, da se lotimo tega projekta.
POMOČ DRUGE REGIJE
Dušan Vižintin pove, da kadar zahtevamo pomoč z drugih regij, je vedno prošnja, da naj damo
take ljudi, ki ne bodo potrebovali refundacije. Težko je ljudem reč, da naj dajo dopust. Ali damo
potem lahko samo študente ali pa zelo starejše. Tisti, ki so res ˝zelo dobri in najbolj uporabni˝,
pa so v službi. Ljudje so pripravljeni it, vendar morajo za to vzeti dopust. Če bo tega vedno več,
je potrebno nekaj na tem narediti. Drugi problem je zamujanje refundacij. Najti je potrebno
rešitev, dat pobudo…
Franci Petek pojasni, da je zahtevkov za refundacijo veliko. Problem je drug, in sicer čas
refundacij. Država mora pokrit te stroške glede na zakonske zahteve. V pogovoru z Darkom
Butom mu je bilo pojasnjeno, da je vse medresorsko usklajeno, da bodo pokrili stroške s
sredstvi ministrstva, vendar ne morejo realizirati. Moramo postaviti bolj ostre zahteve. Čaka
nas še težko delo.

Darko Muhič doda, da smo v obvestilu za Črnomelj napisali, da je lahko problem pri
refundacijah, da bi se izognili nevšečnostim.
Marko Adamič pove, da so v njihovih GZ to rešili tako, da gasilcem občine refundirajo stroške,
potem pa se sredstva vračajo občini.
PRVI POSREDOVALCI
Darko Muhič omeni, da je potrebno rešit temo prvih posredovalcev, predvsem uskladit to
področje v skladu s pravilnikom NMP. Prav tako je potrebno regijskim poveljnikom pripraviti
nek vprašalnik glede opremljenosti.
Franci Petek pove, da se pripravljajo navodila, ki naj bi jih pripravila URSZR in Ministrstvo za
zdravstvo. Moramo spremenit pravilnik, da bomo to sistemsko rešili.
Franci Rančigaj obvesti, da je kot poveljnik GZ sklenil, da ne podpiše niti enega
dogovora/pogodbe več.
Franci Petek odgovori, da je to stvar odločitve vsake GZ.
Gašper Janežič opozori, da so direktorji zdravstvenih domov zelo vsiljivi do gasilcev v lokalni
skupnosti in periferiji. Da morajo gasilci sprejeti to vlogo.
Marko Gorše doda, da tukaj ni samo to, ali so gasilci proženi na intervencije kot prvi
posredovalci, tukaj je vprašanje tudi o financiranju opreme, ki se pri tem uporablja.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Tomaž Vilfan apelira na GZS naj pripravi obrazec, pristopno izjavo, kjer bo zajeto vse potrebno
(slikanje, objavljanje slik…). Prav tako omeni, da nekaj časa ni bilo dostopnega obrazca za
zdravniške preglede.
Franci Petek odgovori, da v tem trenutno ne moremo dati nobenega odgovora na temo
varovanja osebnih podatkov. Vse to je povezano s stroški (pregled procesa, kjer se uporabljajo
osebni podatki, hranjenje…). Glede obrazca bo preveril.

7. RAZNO
POROČILO ČRNOMELJ
Darko Muhič povzame dogajanje, način obveščanja, aktiviranja... V tem času je opravil tudi
nekaj razgovorov s poveljnikom CZ RS, kateri je omenil, da v Sloveniji ni državnega načrta, ki
bi pokrival gasilce.
V času intervencije naj bi uredba o aktivaciji državnega načrta veljala do ponedeljka, nato smo
urgirali, da se podaljša to do srede. Ko je uredba prispela na GZS je bila nemudoma poslana na
teren z obvestilom, da velja do 13.6 do 20h. Tudi tokrat ni bilo posebno opredeljeno glede
stroškov. Pohvali odziv gasilcev ter regijskih poveljnikov, organizacijo dela. Že na terenu so
vodje izpostavile, da naj nadaljujemo z usposabljani IPS sistema.
Bila je ena pripomba in sicer, da ko smo v štabu, moramo skrbeti, da imamo okoli 17-18h že
zbrano koordinacijo za naslednji dan in razmišljamo ne samo za en dan, ampak za dva dneva

naprej. Vodje na prizadetih območjih morajo čim prej obvestiti, kot primer lani, ko je bil državni
načrt sprožen v uri in pol. Prvi klic regijskega poveljnika je bil v soboto popoldan.
Boštjan Majerle se zahvali vsem za pomoč ter dopolni poročilo Darka Muhiča.
Franci Petek doda, da se zopet dokazali, da znamo v zelo kratkem času zagotoviti veliko ljudi.
Upa, da bo refundacija prišla hitreje kot prejšnje.
Dušan Utroša predlaga, naj se pravočasno obvestit regijske poveljnike, kakšen je načrt
aktiviranja tudi ostalih regij, kdaj so predvideni itd.
Dušan Muhič doda, da je v prihodnje potrebno da se formira štab na terenu. Ena izmed pripomb
je bila, da ni bilo tam nobenega od GZS, čeprav je bil v štabu ves čas regijski poveljnik. Naj se
razmišlja, da bi bila na GZS oseba, ki bi v takem primeru takoj prišla na teren in pomagala
regijskemu poveljniku ter štabu.
Franci Petek se strinja s predlogom, vendar je trenutno to kadrovska pomanjkljivost.
Rok Leskovec poudari da to, da ni strokovne službe ni razlog, da nekaj ne poteka, kot je treba.
V poveljstvu so še ostali člani, pomočniki, ki lahko v takem primeru pomagajo.
Darko Muhič na koncu še pohvali regijskega poveljnika Boštjana Majerleta, da je dobro odigral
vlogo.
Franci Petek zaključi temo z ugotovijo, da je bila intervencija uspešno izpeljana, sedaj pa nas
čaka naloga, da se čim hitreje uredi refundacijo stroškov.
PREDLOGI ZA ČLANE KOMISIJE
Franci Petek spomni regijske poveljnika na obvestilo o predlogu regij za člane komisij na GZS
ter apelira na njih, da naj bodo predlagani člani strokovnjaki za področje, za katero se
predlagani.
POROČILO S PODROČJA CTIF
Franci Petek poda poročilo s področja CTIF. Osnovna usmeritev CTIF je, da se prenašajo
primeri dobre prakse. Pisarna dobro deluje. Na delegatski skupščini 2018 v Las Vegasu smo
predstavili Celje kot organizatorja olimpijade 2021.
OSTALA POROČILA
Darko Muhič pove, da smo od letošnjega leta lastniki PV–2, ki je trenutno v zaključni fazi
adaptacije in bo kmalu zaključeno. Opozoril bi tudi, da imamo formirana dva štaba za velike
intervencije, v katerem ste planirali regijski poveljniki kot vodje intervencije, poleg pa imate
nabor ljudi, ki so vam v pomoč pri sestavi poveljstva/štaba.
Priprava na poletno požarno sezono že potekajo, vendar je kar nekaj problemov, saj med
drugimi tudi nimamo na razpolago helikopterja. V preteklih letih pa se je letalstvo, kot pomoč
pri požarih, izkazalo kot zelo dobro.
Usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi pa je dogovorjeno skladno z razpisom.

SEJE POVELJSTVA
Franci Petek predlaga, da pri določanju lokacij sej poveljstva ostaja kroženje, začetki pa ob 16h.
Darko Muhič ponudi, da je naslednja septembrska seja v Postojni.
PREDSTAVITEV
Na koncu sledi še krajša predstavitev vsakega člana poveljstva GZS.

Seja se je zaključila ob 18:20.

Zapisala:
Neža Strmole
Poveljnik GZS
Franci Petek

