Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
12. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v petek, 22. novembra 2019, ob 14.30
uri, v prostorih PGD Ormož, Ljutomerska cesta 1, 2270 Ormož.
Prisotni:
Člani Poveljstva: Franci Petek, Zvonko Glažar, Tomaž Vilfan, Primož Ternik, Gašper
Janežič, Dušan Vižintin, Bojan Hrepevnik, Boris Lambizer, Dejan Jurkovič, Martin Lužar in
Andrej Trstenjak.
Ostali prisotni: Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož, Sonja Šterman, Franci Rančigaj
(predsednik Nadzornega odbora GZS)
Opravičeni:
Člani Poveljstva: Darko Muhič, Rok Leskovec, Marko Adamič, Marko Bokal, Simon
Černe, Marko Gorše, Borut Lončarevič, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Samo Steblovnik in
Klemen Repovš.
Predlog dnevnega reda:
1.
Potrditev dnevnega reda
2.
Poročilo o izvajanju sklepov 11. seje in potrditev zapisnika
3.
Gasilska uniforma
4.
Razno
Pred sejo je svoja glasova »ZA« glede potrditve zapisnika 11. seje in sprejema tipizacije nove
gasilske uniforme po elektronski pošti oddal član poveljstva Marko Adamič.
Sejo je začel poveljnik Franci Petek. Pozdravil je prisotnega župana Občine Ormož g. Danijela
Vrbnjaka in ga pozval k besedi. Besedo nato dobi še kot gostitelj tov. Dejan Jurkovič, ki
predstavi gasilstvo v GZ Ormož. Poveljnik pozdravi tudi predsednik NO GZS tov. Francija
Rančigaja.
Župan Občine Ormož, zaradi ostalih obveznosti po nagovoru sejo zapusti.
Ad 1.
Potrditev dnevnega reda
Poveljnik je predlagal dnevni red v potrditev. Prisotni se z njim strinjajo.
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Ad 2.
Poročilo o izvajanju sklepov 11. seje in potrditev zapisnika
Poveljnik pove, da vsi sklepi iz 11. seje še niso realizirani. Razlog za to je v kratkem časovnem
obdobju med 11. in 12. sejo, ki je sklicana zaradi potrditve tipizacije gasilske uniforme. O
realizaciji sklepov bo tako poveljstvu poročal na naslednji 13. seji. Prisotne pozove k razpravi
glede zapisnika 11. seje poveljstva, ki so ga prisotni dobili v gradivu za sejo. Ker razprave ni in
na zapisnik ni pripomb, se potrdi v predlagani obliki.
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 11. seje Poveljstva GZS.
Ad 3.
Gasilska uniforma
Franci Petek pove, da je predlagano tipizacijo gasilske uniforme na svoji seji dne 6.11.2019
obravnavala komisija za tehniko in jo kot predlog predala v potrditev poveljstvu GZS. Predlog
v obliki gradiva so člani prejeli.
V nadaljevanju gradivo povzame Sonja Šterman, ki je pripravljala standard kakovosti gasilske
uniforme v sodelovanju z strokovno službo GZS, ter upoštevajoč ankete, ki so bile pridobljene
iz strani članov upravnega odbora in poveljstva, ki so testirali vzorce.
Po zaključku prezentacije in vmesni razpravi se sprejme
Sklep št. 2:
Potrdi se standard kakovosti nove gasilske uniforme z naslednjimi odločitvami in
dopolnitvami:
 Glede surovinske sestave tkanine se potrdi sestava 43% volna / 55%poliester / 2%
elastin (prototip verzija št.2)
 Pri srajcah in bluzah se v tekst in skice doda pozicija funkcijske oznake ter doriše
pozicija namestitve činov
 Pri kravati se več ne uporablja obstoječ gasilki emblem (rdeč plamen z čelado) ampak
se uporablja gasilski znak – vezen v blago kontrastni modri barvi kravate v višini 7 cm
od konice kravate navzgor
 Spremeni se pozicija nošenja kravatne igle tako, da se poravna s spodnjim robom
žepov.
 Na plašču oz. vetrovki se nosijo le oznake čina
 Iz predloga plašča in vetrovke se črta dežno pokrivalo za klobuček, vnese pa se
obvezna impregnacija klobučka za odpornost na dež
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Pri šapkah in klobučkih se pri vseh činih uporablja zlata barva znaka za kapo
Pri vseh činih se uporablja zlata barva podbradnika pri šapki
Pri priporočilu za obutev se pri ženskah črta salonar z peto višine 6 cm
Potrdi se tudi standard kakovosti za pas gasilske delovne obleke
Ad 4.
Razno

Poveljnik Franci Petek opomni prisotne glede poziva Dušana Utroše za akcijo pridobivanja
rabljene opreme, ki bi jo podarili gasilcem na Kosovu. GZS poziva ponovno ne bo razpošiljala,
ker je to storila pred kratkim in ni bilo odziva. Lahko pa regijski poveljniki po svojih regija
povprašajo po morebitni opremi, ki bi jo imelo katero društvo namen podariti.
Poveljnik opomni prisotne, da smo jim po e-pošti posredovali predlog Pravilnika o
usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih
vozil civilne zaščite. Določi se rok 2.12.2019 za podajo morebitnih predlogov sprememb in
dopolnitev, ki se pošljejo na dusan.vizintin@gasilec.net.
Tomaž Vilfan vpraša kako je z možnostjo, da bi se na regijskih in državnem tekmovanju manj
strogo gledalo na barvo čevljev pri tekmovalcih. Franci Petek odgovori, da se je pri čevljih že
dovolj popuščalo in da mora biti neka meja.
Tomaž Vilfan seznani prisotne, da bo v kratkem (december) zaključena gradnja regijskega
poligona v Jesenicah, otvoritev pa je predvidena v spomladanskih mesecih.
Tomaž Vilfan opozori na problematiko cenika gasilskih storitev v povezavi z konkurenčnostjo
in uporabo cen storitev. Odgovor je, da so cene priporočilo, ter da jih lahko gasilska društva
po potrebi prilagodijo navzgor ali navzdol. Cenik se uporablja tudi kot pripomoček pri
ocenjevanju stroškov intervencij gasilcev. V kolikor je potreba, lahko GZS izda pisni dokument,
ki bo potrdil, da je cenik izdan kot priporočilo in ni obvezen za uporabo.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
Zapisal:
Dušan Vižintin

Poveljnik:
Franci Petek
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