GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana Tržaška 221
 01 241-97-50, 241-97-57
Fax: 01 241-97-64
 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net
Datum: 5. 9. 2018
ZAPISNIK
2. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 5. septembra 2018, ob 16.00 uri,
v prostorih GRC Postojna.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o izvajanju sklepov 1. seje in potrditev zapisnika
3. Imenovanje komisij Poveljstva GZS
4. Pregled dosedanjega poslovnika o delu poveljstva
5. Program za usposabljanje z avto-lestvami
6. Mesec varstva pred požarom 2018
7. Gasilska tekmovanja
8. Preimenovanja v čine
9. Predlogi in pobude
10. 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, Simon Černe, Stanko Močnik, Borut Lončarevič
Predsednik NO: Franci Rančigaj
Srečko Šestan, poveljnik CZ RS
Strokovna služba GZS: Marko Marčelja
Mitja Šantelj, poveljnik PGD Postojna
Marko Simšič, predsednik GZ Postojna

Po uvodnih pozdravih in besedah poveljnika je navzoče pozdravil Marko Simšič, predsednik
GZ Postojna in podal nekaj podatkov o samem gasilstvu na Postojnskem ter poveljstvu zaželel
uspešno delo.
Nadaljeval je Mitja Šantelj, poveljnik PGD Postojna, ki je poveljstvu predstavil delovanje
samega društva, načrte za prihodnost ter sam projekt izgradnje novega GRC.

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 2. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.
2. Poročilo o izvajanju sklepov 1. seje in potrditev zapisnika
Poveljnik je podal poročilo o realizaciji sklepov. Sklepi so po večini realizirani. Na temo
pozdravljanja in predaje poročil je bilo pripravljeno gradivo, ki bo danes obravnavano pod
točko Razno.
Na temo referenčnih ambulant še čakamo dodatne informacije zato bomo o tem še spregovorili
v nadaljevanju.
Rančigaj je povedal, da se je angažiral na tem področju in vzpostavil stik na Ministrstvu za
zdravstvo. Projektnemu svetu bo predlagano, da se za gasilce in reševalce starostna meja 30 let
premakne na 18. Taki pregledi so brezplačni, v sklopu pregleda se opravijo laboratorijski testi
in EKG. Laboratorijske teste bi morali upoštevati splošni zdravniki oziroma medicine dela.
Poveljnik se je strinjal, da bo to dodana vrednost za naše operativce, da bodo lahko opravili
dodatne preglede, glede same racionalizacije stroškov pa verjetno ne bo posebnih razlik.
Pregledi po 5. členu pravilnika se izvajajo kot v preteklosti.
Vilfan je izpostavil, da zapisnik prejšnje seje ni bil pravočasno poslan.
Poveljnik se je opravičil za to pomanjkljivost. Splet okoliščin je bil tak, da smo to spregledali.
Utroša je izpostavil, da je zadnjo sejo predhodno zapustil in se ni uspel predstaviti zato sedaj
izkorišča to priložnost.
V nadaljevanju je povedal, da želi popravek zadnjega zapisnika in sicer, da se izbriše njegova
navedba o pozdravljanju in predaji poročil(3. stran zapisnika) ter da se dopolni ta je pri 3. točki
tudi sam opozoril na problematiko osipa pri podajanju predlogov za sodnike.

SKLEP:
Sprejme se zapisnik 1. seje poveljstva s predlaganimi popravki.

3. Imenovanje komisij Poveljstva GZS
Gradivo so člani poveljstva prejeli z vabilom.
Poveljnik je pri pregledu gradiva predlagal dopolnitev in sicer pri Komisiji za tekmovanja se
kot predstavnika gasilskih dvojic vključi Rudi Gomboc. Predlog se poda s strani Gasilske zveze
Slovenije.

V nadaljevanju je predlagal še 2 spremembi oziroma dopolnitvi in sicer:
spremembo pri Komisiji za tehniko – Anton Bergant / ni se udeleževal sestankov zato poveljnik
predlaga, da se Marko Bokal vključi v delo Komisije za tehniko.
V Komisijo za reševanje na vodi se vključi predstavnika s Koroške – doda se Kristan kot član
komisije.

Poveljnik je v nadaljevanju gradivo dal v razpravo.
Utroša je postavil vprašanje poveljniku čigava je izbira članov za komisijo.
Poveljnik mu je povedal, da je gradivo obravnaval kolegij, ki je vse predloge temeljito preučil
in podatke o posameznikih preveril tudi v Vulkanu.
Utroša je izrazil zaskrbljenost, ker je tako malo predstavnikov Pomurske regije v komisijah zato
ne podpira takega predloga.
Poveljnik je ponovno povedal, da člani komisij niso predstavniki regij, pomembna je
strokovnost posameznega kandidata. Glede na število komisij, žal ne morejo imeti vse regije
svojega predstavnika v vseh komisijah.
Ta predlog je bil pripravljen premišljeno, velikost regije v tem primeru ne igra vloge.
Predsedniki komisij so lahko samo člani poveljstva.
Utroša pravi, da bi bilo smiselno razširiti vsaj komisijo za tehniko ker so predlagali
kompetentnega človeka, Mateja Miholiča.
V nadaljevanju je sledila razprava o predlogu Utroše.
V razpravi je bilo izpostavljeno veš stališč. Zaključek razprave je bil, da je člane komisije lahko
med mandatom tudi zamenjamo ali komisije, ki niso polno zastopane tudi dopolnimo.
Poveljnik je v nadaljevanju prosil člane poveljstva za glasovanje o predlogu Utroše.
6 članov poveljstva je glasovalo za dopolnitev komisije za tehniko z M. Miholičem, 9 članov
poveljstva je glasovalo proti dopolnitvi.

SKLEP:
Poveljstvo potrdi predlog dopolnitve Komisije za tekmovanja in Komisije za reševanje na vodi
in iz vode ter predlog zamenjave člana pri Komisiji za tehniko – kot je bilo predstavljeno.

SKLEP:
Poveljstvo potrdi predlog vseh komisij kot je bilo predstavljeno na seji z ustreznimi
dopolnitvami.

4. Pregled dosedanjega poslovnika o delu poveljstva
Poveljnik je predstavil veljavni poslovnik o delu poveljstva, predlaga, da se poslovnik smiselno
uporablja tudi za delo komisij, določene zadeve bo potrebno nekoliko ažurirati glede
sklepčnosti saj je poveljstvo večje (12 članov).
Daje poslovnik v razpravo.
Vižintin je predlagal, da evidentno zapišemo v poslovnik, da vzdržanih glasov ni.
Skozi razpravo je bilo sprejeto, da se poslovnik ohrani kot je zapisan in se glede vzdržanih
glasov ne dopolnjuje.
SKLEP:
Potrdi se poslovnik o delu poveljstva z dopolnitvijo glede sklepčnosti (12 članov) ter
dopolnitvijo glede smiselne uporabe poslovnika pri delu komisij.

5. Program za usposabljanje z avto-lestvami
Rok Leskovec je podal kratko informacijo o samem programu ter predstavil zadržke o sami
vsebini programa.
Predlaga, da se najprej sestanemo s pripravljavci programa in ugotovimo kakšen je namen
programa. Program ni pisan na kožo naših gasilcev zato se je potrebno o teh zadržkih
pogovoriti.
Predlaga, da pripravljavca programa pisno seznanimo z našim mnenjem.
V razpravi so tudi ostali člani izrazili določene pomisleke glede same vsebine programa.
Potrebno je upoštevati dejstvo, da so uporabniki vozil za reševanje z višin šolani tudi s strani
proizvajalcev.
Poveljstvo je soglasno mnenja, da program ni še zrel zato bomo gasilski šoli predlagali, da se
zadeve zastavi na novo in da se vključimo v pripravo novega programa.
Poveljnik je povedal, da se v praksi dogaja, da nismo vedno povabljeni k sodelovanju pri
pripravi raznih programov zato je potrebno na to opozoriti.
SKLEP:
Na URSZR se pošlje dopis v katerem se da negativno mnenje na Program dopolnilnega
usposabljanja gasilcev za strojnike avto lestev s košaro. Izpostavi se predvsem dilema, komu je
usposabljanje namenjeno – strojnikom avtolestve ali uporabnikom v košari (napadalcem).
Program naj se prenovi na podlagi analize, katera znanja gasilci pridobijo s strani prodajalcev
avto lestev in katera potrdila so dejansko potrebna za rokovanje z avto lestvami. V delovno
skupino naj se vključi strokovnjake iz vrst GZS, katere bo GZS predlagala sama.
SKLEP:
Na URSZR se pošlje dopis v katerem GZS poziva, da se v bodoče pri spremembi programov,
po katerih se usposabljajo tudi prostovoljni gasilci, že v začetku v delovno skupino vključi
strokovnjake s strani GZS, katere predlaga GZS sama. Tudi pri pripravi novih programov, ki
bi bili namenjeni usposabljanju prostovoljnih gasilcev, naj URSZR že v začetku v delovno
skupino imenuje strokovnjake iz vrst GZS, ki jih predlaga GZS.

6. Mesec varstva pred požarom 2018
Jurkovič je podal poročilo o mesecu požarne varnosti – v letu 2018 je mesec namenjen klicu v
sili in promociji številke 112 ter objektom kulturne dediščine, ki so še posebej požarno
ogroženi.
4.10. bo organizirana tiskovna konferenca, kjer bo sodelovala URSZR, GZS in združenje za
požarno varnost, izveden bo tudi posvet na to temo.
Poveljnik je dal točko v razpravo.
Vilfan je izpostavil reklamni video izpred let, ki je občane obveščal, da na številko 112 kličemo
le v primeru naravnih in drugih nesreč kar pa ni bilo dobro. Premalo je bilo poudarjeno, da se
na številko kliče tudi v primeru požarov in drugih intervencij.
Še vedno se dogaja, da klici na pomoč romajo na 113.
Opozori tudi na vsebino gasilskih koledarjev, ki morajo vsebovati samo številko 112, brez
številk poveljnikov, predsednikov PGD.
Jurkovič in Šestan sta v nadaljevanju povedala več o sami številki 112. Vsakoletne akcije
pokažejo rezultat vendar gre to počasi.
Lončarevič je opozoril na skopost TV oglasov, ki jih pripravlja URSZR. Vprašanje, ki se
pojavlja je ali je dosežena sporočilna vrednost.
Poveljnik je povedal, da je številka 112 nesporno dobro v uporabi. Večina populacije je
usmerjena na 112. Drugod v državah se dogaja da imajo s tem večje težave.
Šestan je podprl povedano in navedel nekaj dejstev, da klic v sili v Sloveniji dobro deluje.
Jurkovič je navzoče seznanil, da bo po samem posvetu na voljo gradivo v obliki prosojnic, ki
bo objavljeno na spletni strani.
V nadaljevanju so člani razpravljali še o sistemu avtomatskega klica v sili iz vozil.
Poveljnik predlaga ,da se opozori, da je 112 edina prava številka za klic.
SKLEP:
Potrdi se gradivo o mesecu požarne varnosti ter predstavljeno poročilo. Dodatno se v gradivu
posebej opozori na vlogo številke 112. Teren seznanimo, da bodo po posvetu na voljo
prosojnice za širšo uporabo.

7. Gasilska tekmovanja
Glažar je predstavil aktivnosti na področju tekmovanj.
Pokal gasilskih dvojic GZS je že zaključen, minulo soboto so pokal končali tudi starejši gasilci
in gasilke, naslednjo soboto s pokalom končajo tudi člani in članice v Škofji vasi.
Potekajo aktivnosti za organizacijo gasilske olimpijade 2021. V sredini oktobra sledi obisk
tekmovalne komisije v Celju z namenom, da se seznanijo s pogoji.

Intenzivno potekajo aktivnosti za organizacijo državnega gasilskega tekmovanja v sklopu
sejma Sobra. Skupno bo nastopilo 462 tekmovalnih enot. Poudari odlično sodelovanje z
domačini zato v nadaljevanju preda besedo še regijskemu poveljniku Utroši.
Utroša pove, da je Pomurska regija v preteklosti organizirala številne dogodke s področja
gasilstva zato jim organizacija tovrstnih dogodkov ni tuja.
Pozdravi korektno sodelovanje vseh soorganizatorjev. Vse navijače in ostale povabi k ogledu
tekmovanja ter tudi samega sejemska dogajanja na sejmišču.
Poveljnik je v nadaljevanju te točke tudi sam pohvalil domače organizatorje in povzel dogajanje
na samem sejmišču in njegovi okolici. Še enkrat vse lepo povabi k ogledu samega dogodka.
Janežič je opozoril na obnašanje navijačev, ki so v preteklosti z neprimernim vedenje izkazovali
nespoštovanje do različnih funkcionarjev slovenske politike.

Poveljnik se je strinjal s povedanim in opozoril tudi ostale poveljnike, da znotraj regij sami
opozorijo enote, da do tega ne bi prihajalo. Isto velja tudi za nešportno odhajanje iz postrojev.
Jurkovič je v nadaljevanju opozoril na problematiko neustrezne obutve tekmovalnih enot (črna
obutev).
Poveljnik je povedal, da se na to večkrat opozarja na vseh nivojih, še vedno pa se pojavijo
izjeme. Prepričan je, da bo tega sedaj manj, ne moremo pa izključiti takih dogodkov. Striktno
velja, da morajo biti čevlji temne barve in tudi tu ne bo izjem.
Vilfan je na koncu še predlagal, da se na morebitne dodatne informacije, ki niso jasno dorečene
s knjižico, opozori na posvetu sodnikov ter informacijo objavi tudi na spletni strani.
Poveljnik je povedal, da je takih dilem tako rekoč minimalno in se strinja, da se jih predstavi,
če se pojavijo.
SKLEP:
Poveljstvo se je seznanilo s potekom aktivnosti na tekmovalnem področju. Vsi člani poveljstva
vljudno vabljeni na prihajajoče dogodke.
8. Preimenovanja v čine
Poveljnik predstavi predlog preimenovanj v čine.
Dodatne razprave ni.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi seznam preimenovanj v čine za obdobje od 9. 6. do 27. 8. 2018.

9. Predlogi in pobude
Darko Muhič
Ugotavljanje zdr. sposobnosti operativnih gasilcev
Zdravniški pregled se opravlja vsako 3 leto. Drugih terminov ni.
Zdravniškega pregleda na 5 let ni več.
Poveljnik je povedal, da verjame, da so v uvodu nastopile težave s strani splošnih zdravnikov.
Ministrstvo za zdravstvo je zamujalo z navodili terenu.
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
V pripravi je nov pravilnik. Opozarja na ocenjevalno tabelo oziroma zbirnik za določitev
požarne ogroženosti.
Preveč je subjektivnih faktorjev s katero lahko vplivamo na oceno.
Poveljnik je povedal, da Gasilska zveza Slovenije ni bila seznanjena s to spremembo tega
pravilnika saj se nas direktno ne tiče, smo pa posredno vključeni v to zadevo.
Šestan je povedal, da bodo pogledali zadevo in ustrezno ukrepali, da bo pravilnik oblikovan na
način, da bo izkazoval realno stanje. Po potrebi bodo tudi sklicali delovni sestanek vključno z
našo prisotnostjo.
SKLEP:
Na predlog novega pravilnika se poda pripombe.
Praporščak GZS
Muhič je postavil vprašanje ali se načrtuje določitev praporščaka Gasilske zveze Slovenije.
Poveljnik je povedal, da o tej temi še niso podrobneje razpravljali. Potrebno bo pogledati
celotno sliko in zadevo preučiti in se potem nadalje odločiti. V kolikor se bo naš prapor pojavil
na državnih prireditvah bo potrebno o tem resno razmisliti.
Revija Gasilec
Muhič je na poveljstvo apeliral, da v svojih sredinah poskrbijo, da se poroča o vseh odmevnejših
dogodkih v Gasilcu (intervencije, prireditve…..).
V nadaljevanju so člani razpravljali še o možnostih elektronskih objav revije.

Dušan Utroša
Delegiranje delegatov GZS na prireditve
Poveljnik je podal informacijo o načinu pošiljanja predstavnikov GZS na določeno prireditev.
V preteklosti smo na organih že večkrat razpravljali na to temo. Predsednik in poveljnik imata
pooblastilo, da določita koga bomo kam poslali. Če poveljstvo smatra, da to ni ustrezno je
potrebno definirati drugačen način.
Osebno je mnenja, da je to dobra praksa in poudari, da ne sme biti nihče užaljen če GZS v
določeno regijo pošlje drugega predstavnika.
Nikomur ni v interesu da bi zadeve zaostrovali in ignorirali domače predstavnike regij zato se
je potrebno pogovoriti o problemu.
Utroša je poudaril dobro dosedanjo koordinacijo, težava je nastala pri zadnjih prireditvah.
Govori tudi o racionalizaciji stroškov z napotitvijo domačih predstavnikov, število prireditev v

Pomurski regiji je večje kot drugje. V primeru, da bi se dogovorili, da bodo na prireditve prišli
vedno predstavniki iz drugih regij bo potrebno pokriti med 60 in 70 prireditev.
Poveljnik je ponovno poudaril izredno dobro delo tako tov. Utroše kot tov. Antolina. Res se je
zgodilo, da smo na 2 prireditvi poslali druge predstavnike GZS, predvsem iz razloga, ker so
bile take želje. Ponovno poudari, da smo na UO in poveljstvu v preteklosti razpravljali o tem
in se dogovorili za tako prakso.
Močnik je predlagal, da se regijske poveljnike in predsednike regij obvesti o tem kdo bo prišel
na določeno prireditev.
GZS naj najprej vpraša domače regijske predstavnike in šele nato usklajuje naprej.
SKLEP:
Praksa glede delegiranja predstavnikov GZS naj ostane ista kot do sedaj.
O napotitvi predstavnika GZS je potrebno obvestiti tudi domačega regijskega poveljnika kot
predsednika regije.
Tomaž Vilfan
Manjše gasilsko vozilo z vodo GVV-1
Pred kratkim je bil na prevzemu takega vozila.
Glede na zahtevo tipizacije mora črpalka izpolnjevati pogoj 60l/min. Glede na to, da je vozilo
namenjeno za gašenje požarov na objektih, predlaga, da se tipizacija popravi na 120l/min z
ustreznimi ročniki.
Poveljnik je povedal, da bo Komisija za tehniko preučila zadevo.
Pomoč Črnomelj
Izpostavi problematiko uporabe avtocest s civilnimi vozili, ki jih napotimo na pomoč na
prizadeto področje (avtodvigala….) zato predlaga, da se z DARS-om uskladi kako je z
postopanjem v takih primerih.
Poveljnik je povedal, da z DARS-om že potekajo razgovori in da se išče ustrezno rešitev.
Problematika posredovanja gasilcev v železniškem prometu
Izpostavi problematiko ozemljitve dela proge, kjer pride do izrednega dogodka. Glede na
odzivnost železničarjev se je pokazala potreba, da bi se gasilci ustrezno izobrazili in usposobili
za uporabo ozemljitvenih palic.
Poveljnik je povedal, da so v preteklosti Železnice že ponudile, da usposobijo naše gasilce za
ozemljitev, izključno za lastno varnost. Poklicni gasilci so bili proti in URSZR je to ustavila.
Naredili smo že tudi nekaj posvetov skupaj z Železnicami in nekatere naše enote so
ozemljitvene palice tudi prevzele.
Poveljnik poudari, da je železnica zainteresirana za tovrstna usposabljanja, tako da ne vidi
problema glede pobude.
Če je interes gasilskih enot, da se za to usposobite, vas lahko povežemo z Železnicami.
Jurkovič je poudaril, da to ni enostavna naloga, je pa interes Železnic, da se tudi gasilci
usposobijo za uporabo ozemljitvenih palic. Zadeva se sedaj sistemsko ureja.

Gasilska zaščitna oprema - vzdrževanje opreme
Izpostavi pereč problem uporabe, ustreznega vzdrževanja, čiščenja, dekontaminacije osebne
zaščitne opreme ter same življenjske dobe in nadzora ustreznosti osebne zaščitne opreme.
Predlaga, da bi ustanovili delovno skupino, ki bi pripravila ustrezno dopolnitev pravilnika
oziroma aktov GZS.
Poveljnik je povedal, da smo se s tem vprašanjem že večkrat srečali. Dejansko je problem, ker
težko dokažemo kaj je od osebne opreme je primerno za nadaljnjo uporabo in kaj ni.
Proizvajalci pišejo potrdila o podaljšanju življenjske dobe. Največji problem je, da nimamo
ustreznih evidenc o uporabi in pregledovanju osebne zaščitne opreme. S tem tudi nimamo
nadzora.
Se strinja, da bo to vprašanje potrebno doreči. Potrebno bo določiti merila kako spremljati
osebno zaščitno opremo in zadevo spraviti pod nadzor.
Poveljnik predlaga, da se s problematiko najprej soočita tako Komisija za nevarne snovi kot
tehniko in potem ustrezno nadaljujemo z aktivnostmi.
Delo pripravnikov na intervenciji
Številne poveljnike skrbi kakšna dela lahko dajo pripravnikom na intervenciji. Isto vprašanje
velja za tiste gasilce, ki so invalidi. Sprašuje ali bodo izdana kakšna priporočila.
Poveljnik poudari, da je potrebno pri odrejanju nalog uporabiti zdrav razum, nesmiselno si je
zapisati omejitve, ki nam bodo v nekem primeru lahko v napoto.
Pregled za delo na višini
Vprašanje ali je pri zdravniškem pregledu za najzahtevnejša dela opredeljen tudi pregled za
delo na višini.
Poveljnik je povedal, da ne. Postavili smo minimalni standard, ne omejujemo pa, če se kdo
odloči tudi za ta pregled. Gasilske sredine se različno odločajo in nekatere ta pregled naročijo,
druge pa ne.
Srečanje z avstrijskimi gasilci - 17.3.2018
Vprašanje zakaj na to srečanje nista bila povabljena tudi regijska predstavnika. Mnenja je
namreč, da je to priložnost za krepitev med sosedskega sodelovanja, kar olajša delo pri vseh
nadaljnjih aktivnostih.
Poveljnik je povedal, da je šlo za državni dogodek oziroma obisk. Sestanek je bil na koroškem
kar je sovpadalo tudi z zadnjo gasilsko olimpijado. Vsekakor bomo vzeli to na znanje in
upoštevali vse načrtovanju nadaljnjih aktivnosti.
Prošnja za sodelovanje na posvetu v gorenjski regiji na temo protokola.
Poveljnik je povedal, da je knjiga še v pripravi in vsekakor ne bo težava po sodelovanju na
posvetu, ko bo vse nared.
Marko Bokal
Težave z repetitorjem na Kumu – kanal 20.
Izpostavi problematiko reševanja težav z omenjenim repetitorjem. Urszr je napovedala
sestanek, ki pa do danes še ni bil realiziran.
Poveljnik je povedal, da s to težavo ni seznanjen zato predlaga, da nam prepošljete zadevo, da
bomo še sami preverili kako je s tem.

10. Razno
Pozdravljanje in predaja poročil
Poveljstvo je z gradivom prejelo navodila za pozdravljanje in predajo poročil, ki jih daje v
razpravo.
Utroša predlaga, da pred sprejemom tega navodila spremenimo statut, pravila gasilske službe
in pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, da bo to tudi formalno urejeno. Sicer
navodilom ne nasprotuje, predlaga pa ustrezno dopolnitev.
Poveljnik poudari, da imamo na državi 2 funkcionarja ki sta enakovredna, ravno tako imamo 2
organa, ki opravljata vsak svoje naloge. Poveljstvo opravlja operativne naloge in tu se ve kdo
je najvišji. Res je, da bo potrebno kar nekaj stvari uskladiti in jih bomo s spremembo statuta
tudi reševali, kasneje pa še druge akte.
V tej situaciji ne kršimo prav popolnoma nič. Operativa si to zasluži zato to tudi zagovarjamo.
Že sedaj se kar v nekaj regijah predajajo raporti poveljniku in ne predsedniku.
Utroša poudari, da ni proti predlogu, želi samo opozoriti in smatra, da bi morali spremeniti akte
in pravno urediti zadevo.
Poveljnik je jasno povedal, da se morajo regije odločiti kakšno stališče bodo zastopale.
Poveljniki namreč zastopate stališče regije zato upa, da bo tudi UO zagovarjal isto stališče. Če
ne bo soglasja potem bo ostalo kot je do sedaj.
Muhič je poudaril, da je to navodilo in ne pravilnik.
Vižintin smatra, da se navodilo potrdi, na ta način bomo do spremembe aktov imeli vsaj
ustaljeno prakso.
Bokal je tudi povedal, da v Zasavski regiji se raporti podajajo poveljnikom zato se strinja s
predlogom.
Poveljnik daje predlog na glasovanje:
ZA navodila: 20
PROTI navodilom: 1
SKLEP:
Skladno z glasovanjem se potrdi navodila za predajo poročil in pozdravljanje.
Dostopnost do Vulkana – pristojnost uporabe
Poveljnik člane poveljstva seznani s pravico dostopanja do Vulkana. Zadeve so nivojsko
urejene. Formalno je potrebno zadostiti zahtevam informacijskega značaja zato predlaga
sprejem ustreznega sklepa.
SKLEP:
Regijski poveljniki imajo pravice v Vulkanu na nivoju gasilske regije. Namestnik in
podpoveljnika ter pomočniki poveljnika GZS imajo vpogled v Vulkan na nivoju Gasilske zveze
Slovenije.

Regijski poligoni
Poveljnik in Ternik sta poveljstvo seznanila, da je poligon na Koroškem končan. Otvoritev se
predvideva za 13.10.2018.
Vsi lepo povabljeni.
Gradivo za mesec požarne varnosti in sklic naslednje seje poveljstva
Gradivo MPV bo prevzeto jutri na seji UO. Naslednja seja poveljstva bo najkasneje do
20.10.2018, da bomo lahko ustrezno potrdili vse razpise za tekmovanje in izobraževanje.

Vilfan
Veljavnost zdravniškega spričevala.
Simona Oblak je podala obrazložitev glede veljavnosti zdravniškega spričevala. Podana so
različna pravna mnenja glede tega kateri datum se upošteva na spričevalu.
Poveljnik je povedal, da se strinja, da se rešitev išče v korist tečajnika.

Lambizer
Vetrolom 2017.
Vprašanje kako je z povračilom stroškov.
Poveljnik je povedal, da so vse pogodbe podpisane, čakamo finančna sredstva in potem takoj
poskrbimo za pogodbe.
Lončarevič
Podatki o članih poveljstva.
Poveljnik je povedal, da bomo podatke poslali po elektronski pošti.
Seja se je zaključila ob 19:30h.

Zapisal:
Marko Marčelja
Poveljnik GZS
Franci Petek

