Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
11. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 24. oktobra 2019, ob 16.00 uri,
v prostorih Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto.
Prisotni:
Člani Poveljstva (17): Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Samo Steblovnik,
Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin, Borut Lončarevič, Bojan Hrepevnik, Boris Lambizer, Marko Bokal,
Martin Lužar, Stanko Močnik, Marko Gorše, Simon Černe, Marko Adamič, Rok Leskovec, Dejan
Jurkovič.
- Ostali prisotni: Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto; Gregor Blažič, direktor GRC
Novo mesto; Franc Anderlič, namestnik predsednika GZ Novo mesto; Andrej Grgovič, poveljnik
GZ Novo mesto; Marjan Šmalc, poveljnik regijskega štaba CZ Dolenjske; Janez Bregant,
predsednik Dolenjske regije; Mojca Femec, tajnica Dolenjske regije; Franci Rančigaj,
predsednik Nadzornega odbora GZS; Andrej Trstenjak (namestnik Dušana Utroša); Adriana
Cividini, strokovna služba GZS.
Opravičeni:
Člani Poveljstva (5): Gašper Janežič, Boštjan Majerle, Klemen Repovš, Primož Ternik,
Dušan Utroša.
Predlog dnevnega reda:
1.
Potrditev dnevnega reda
2.
Poročilo o izvajanju sklepov 10. seje in potrditev zapisnika
3.
Izobraževanje
4.
Tekmovanja
5.
Regijski poligoni
6.
Preimenovanja v čine
7.
Predlogi in pobude
8.
Razno
Pred sejo smo ob 15.30 uri položili cvetje na grob Mirana Špicarja, nekdanjega poveljnika
Gasilske zveze Slovenije na pokopališču Ločna Novo mesto.
Sejo je začel poveljnik Franci Petek. Povedal je, da ob jubilejnem letu obiskujemo grobove
pokojnih funkcionarjev, zato smo obiskali tudi grob Mirana Špicarja, prvega in dolgoletnega
poveljnika Gasilske zveze Slovenije.
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Pozdravil je prisotne goste ter k besedi povabil:
- Gregorja Macedonija, župana MO Novo mesto,
- Gregorja Blažiča, direktorja GRC Novo mesto,
- Franca Anderliča, namestnika predsednika GZ Novo mesto,
- Andreja Grgoviča, poveljnika GZ Novo mesto,
- Marjana Šmalca, poveljnika regijskega štaba CZ Dolenjske regije,
- Janeza Breganta, predsednika Dolenjske regije.
Gostje so po nagovorih sejo zapustili, razen Janeza Breganta in Marjana Šmalca.
Ad 1.
Potrditev dnevnega reda
Poveljnik je predlagal dnevni red v potrditev.
Sklep št. 1:
Potrdi se dnevni red 11. seje Poveljstva GZS.
Ad 2.
Poročilo o izvajanju sklepov 10. seje in potrditev zapisnika
Tomaž Vilfan je opozoril, da je potrebno v zapisniku 10. seje popraviti, da je temeljni program
usposabljanja mladih gasilcev potrdil samo Upravni odbor.
Sklep št. 2:
Potrdi se zapisnik 10. seje Poveljstva GZS s popravkom.
Ad 3.
Izobraževanje
Gradivo za celotno točko so člani prejeli.
Razpis izobraževanj za leto 2020:
Franci Petek je člane obvestil, da je URSZR zvišala cene predavateljskih ur, zato bo potrebna
še korekcija finančnega plana na Odboru za razpolaganje sredstev požarnega sklada.
Rok Leskovec je povedal, da je novost permanentno usposabljanje regijskih inštruktorjev,
vključenih je pet terminov. Sicer je razpis prilagojen tudi čakalnim vrstam.
Sklep št. 3:
Potrdi se Razpis izobraževanj za leto 2020.
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Program za permanentno usposabljanje inštruktorjev:
Rok Leskovec je razložil namen in vsebino programa za izobraževanje regijskih inštruktorjev.
Pripravljen je predlog programa za taktiko za operativnega gasilca in višjega gasilca. Poudarek
je na praktičnem delu. Ti inštruktorji bodo na izobraževanju na nivoju GZS dobili kompetence
za petletno izobraževanje inštruktorjev na nivoju regije. Komisija bo pripravila tudi programe
za druge predmete in tečaje.
Franci Petek je dodal, da je namen poenotiti znanje v celotni Sloveniji. Skozi prakso bomo dali
inštruktorjem pedagoški in strokovni vidik, ki bodo znanje prenašali na regije.
Borut Lončarevič je izrekel pohvale komisiji. Vprašal je, ali je napaka, da je pogoj za regijskega
inštruktorja čin VGČ.
Rok Leskovec je dodal, da je želja, da usposabljajo naprej inštruktorje inštruktorji, ki imajo čin
VGČ.
Franci Petek je rekel, da pravil ne moremo spreminjati, da ostane pogoj tudi za regijskega
inštruktorja čin gasilski častnik.
Zvonko Glažar se je strinjal s poveljnikom.
Marko Gorše je predlagal poimenovanje inštruktorjev.
Franci Petek je dodal, da že sedaj izberejo na regiji inštruktorje za tečaje, ki bodo sedaj dobili
samo še dodatna znanja.
Dušan Vižintin je povedal, da so že izvedli tako usposabljanje v letu 2018 in vprašal, če se jim
bo to priznalo za nazaj.
Franci Petek je povedal, da bo možen vpis v Vulkan – v Vulkanu bo potrebno odpreti vrsto
tečaja.
Kvote bodo za prve tečaje za regije določene s strani GZS
Sklep št. 4:
Potrdi se Program za permanentno usposabljanje inštruktorjev s popravkom čina za regijskega
inštruktorja na gasilski častnik (GČ).
Rok Leskovec je razložil formulo za izračun kvot.
Franci Petek je rekel, da bo v prvi fazi vsaka regija dobila dve mesti za izobraževanje
inštruktorjev, večje regije pa kakšno mesto več. Najprej se bodo izvajali tečaji za taktiko.
Sklep št. 5:
Poveljstvo se je seznanilo z izračunom kvot za regijske inštruktorje.
Sklep št. 6:
Sprejme se, da v prvi fazi dobi vsaka regija za usposabljanje regijskih inštruktorjev dve mesti,
večje regije pa tri mesta.
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Zapisnik za nadzornika tečaja:
Rok Leskovec je predstavil namen pripravljenega zapisnika.
Dušan Vižintin je dodal, da bi moral biti na tečaju stalno prisoten, če želi vse oceniti.
Rok Leskovec je poudaril, da je treba zapisnik predstaviti organizatorju.
Sklep št. 7:
Potrdi se zapisnik za nadzornika tečaja.
Vprašalnik o delu predsednika ocenjevalne komisije:
Rok Leskovec je predstavil namen pripravljenega vprašalnika.
Franci Petek je razočaran nad delom predsednikov ocenjevalnih komisij, saj so v zelo kratkem
času prišla vsa vprašanja v javnost, kar pa pri tako majhnem naboru vprašanj ni dobro.
Pripravljajo se dodatna vprašanja za izpite.
Sklep št. 8:
Potrdi se vprašalnik o delu predsednika ocenjevalne komisije.
Ad 4.
Tekmovanja
Zvonko Glažar je predstavil pripravljen razpis tekmovanj za leto 2020, ki so ga člani prejeli z
gradivom.
Boris Lambizer je predlagal, da bi se upoštevali tudi rezultati regijskih pokalnih tekmovanj za
uvrstitev na regijsko tekmovanje, ki je izbirno za državno tekmovanje.
Sklep št. 9:
Komisija za tekmovanja bo preučila predlog Savinjsko šaleške regije.
Tomaž Vilfan je predlagal spremembo prijav na pokalna tekmovanja v Vulkanu. Sedaj se
morajo enote prijaviti za celoten ciklus pred začetkom tekmovanj. Tiste, ki se pa prijavijo samo
na posamično tekmovanje, se morajo pa organizatorju prijaviti ročno.
Sklep št. 10:
Komisija za tekmovanja bo preučila predlog za spremembo načina prijav na pokalna
tekmovanja.
Franci Petek je predlagal v potrditev razpis tekmovanj za leto 2020.
Sklep št. 11:
Potrdi se Razpis tekmovanja za leto 2020.
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Zvonko Glažar je poročal, da je Rudi Gomboc odstopil iz Komisije za tekmovanja GZS in da
zaenkrat ne bomo imenovali novega člana. Analizirali bomo tekmovanja gasilskih dvojic - FC v
letu 2019 in pripravili predloge za naprej. V ta namen je Komisija za tekmovanja imenovala
delovno skupino.
Sklep št. 12:
Poveljstvo se je seznanilo z odstopom Rudija Gomboca s Komisije za tekmovanja GZS. Zaenkrat
se ne imenuje novega člana.
Franci Petek je člane seznanil s pripravo novega programa za tekmovanja. Program je bil
testiran na regijskem tekmovanju Podravske regije in na mednarodnem tekmovanju v
Postojni.
Boris Lambizer je predlagal možnost vnosa rezultatov dveh istih disciplin v program, z
upoštevanjem boljšega rezultata.
Darko Muhič je vprašal kaj je s knjižico GŠTD, ali ostane ali se bo izdala nova.
Franci Petek je razložil, da so bili popravki objavljeni na spletni strani.
Zvonko Glažar je podal kratko poročilo o tekmovanju na Bogatajevih dnevih v Postojni.
Franci Petek se je zahvalil GZ Postojna, Obalno-kraški regiji, občini Postojna, kot tudi URSZR za
sredstva za nagrade.
Ad 5.
Regijski poligoni
Dušan Vižintin je predstavil poročilo delu komisije za izbor lokacij drugega kroga izgradnje
poligonov, kar so člani dobili tudi v gradivu.
V povzetku gradiva je predlagan vrstni red izgradnje po območjih in lokacijah.
Sklep št. 13:
Potrdi se vrstni red izgradnje regijskih poligonov – drugi krog:
1.in 2.)
Ajdovščina – Severnoprimorska regija in Zagorje ob Savi – Zasavska regija (kdor bo prej
zagotovil dokumentacijo),
3.) Krško – Posavska regija,
4.) Nemčavci - Pomurska regija,
5.) Domžale – Regija Ljubljana 3.
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Ad 6.
Preimenovanja v čine
Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 7. do 14. 10. 2019.
Sklep št. 14:
Potrdi se preimenovanja v čine v obdobju od 7. do 14. 10. 2019.
Darko Muhič je vprašal za termin podelitve činov.
Franci Petek je obvestil, da bo podelitev činov GČ in VGČ za leto 2019 v torek, 19. 11. 2019, v
Mokronogu.
Ad 7.
Predlogi in pobude
- Pobude regije Ljubljana 3:
Franci Petek je predstavil pisne pobude regije Ljubljana 3 (izobraževanje, Knjižica GŠTD,
Pravilnik o razvrščanju, zdravniški pregledi…) in jih komentiral. O teh tematikah je Poveljstvo
že razpravljalo.
Sklep št. 15:
Poveljstvo se je seznanilo s pobudami regije Ljubljane 3. Regiji Ljubljana 3 se pripravi odgovore.
Zdravstveni pregledi:
Franci Petek je povedal, da je bil na sestanku na Zdravniški zbornici. Dr. Šalda je pripravil
predlog, da se priznavajo spričevala delodajalcev tudi za gasilce.
Sklep št. 16:
Dr. Šaldi se odgovori, da smo o tem predlogu razmišljali v prvi fazi, vendar tega nismo morali
zakonsko urediti. Delodajalcev ne moremo prisiliti, da gasilcem odstopijo spričevala. Smo pa
veseli, da na zbornici pravilno razmišljajo.
Janez Bregant je pohvalil delo dr. Šalda, ki vse preglede izvaja za 1 EUR, če gasilci s seboj
prinesejo spričevala. Vendar je to lokalna rešitev in ne sistemska.
Sodelovanje GZS s Kopija-Nova, d.o.o.:
Franci Petek je predstavil predlog sodelovanja s podjetjem Kopija – Nova. Gasilske,
preventivne motive bi želeli tiskati na zvezke. Del sredstev od prodaje zvezkov bi donirali na
GZS za delo z mladino.
Sklep št. 17:
Poveljstvo je potrdilo sodelovanje s podjetjem Kopija-Nova, d.o.o.
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Sodelovanje z enotami NUS:
Stanko Močnik je predstavil problematiko sodelovanja z enotami NUS. V Severnoprimorski
regiji je veliko tega sodelovanja. Z URSZR bi bilo potrebno doreči, v katerih primerih morajo
gasilci sodelovati pri teh intervencijah.
Sklep št. 18:
Na URSZR se predstavi problematiko sodelovanja gasilskih enot z enotami NUS.
Člani B - pripravniki:
Tomaž Vilfan je predlagal, da člani B zaradi starosti ne bi imeli pogoja čin pripravnik za
sodelovanje na tekmovanjih.
Sklep št. 19:
Komisija za tekmovanja analizira stanje starosti in činov članov tekmovalnih enot članov B in
pripravi predlog za Poveljstvo GZS.
Aplikacija za velike intervencije:
Borut Lončarevič je vprašal, v kateri fazi je razvoj aplikacije.
Franci Petek je odgovoril, da je v zaključni fazi.
Tahografi:
Darko Muhič je vprašal, če je kaj napredka na področju tahografov.
Dejan Jurkovič preverja, kaj je bilo predlagano za spremembo zakona.
Ureditev statusa regijskih poveljnikov:
Franci Rančigaj je vprašal, v kakšni fazi je predlog, da bi bili regijski poveljnik pogodbeniki in
prosi za pisni odgovor.
Licenca za bolničarje:
Boris Lambizer je vprašal, kako je z licencami za bolničarje na javnih prireditvah, ali je potrebno
podaljšanje vpisa v register ali podaljšanje licence.
Sklep št. 20:
Preveri se pogoje za bolničarje na javnih prireditvah.
Vožnja gasilskih vozil z izpitom B-kategorije:
Borut Lončarevič je vprašal, kako je sedaj urejeno za vožnjo gasilskih vozil z izpitom Bkategorije.
Franci Petek je odgovoril, da na MO pripravljajo podzakonske akte.
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Ad 8.
Razno
Dejan Jurkovič vabi v petek, 22. 11. 2019, vse člane na gasilsko martinovanje.
Franci Petek predlaga tudi sejo Poveljstva GZS ob 14:30 uri z eno osrednjo točko: potrditev
standardov za gasilsko uniformo.
Sklep št. 22:
Naslednja seja bo v petek, 22. 11. 2019, ob 14:30 uri v Ormožu.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
Zapisala:
Adriana Cividini,
Vodja za področje operative

Poveljnik:
Franci Petek
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