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: 19. 10. 2018
ZAPISNIK
3. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije,
ki je bila v petek, 19. oktobra 2018, ob 17.00 uri,
v prostorih Gostišča Vidrgar.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Poročilo o izvajanju sklepov 2. seje in potrditev zapisnika
Gasilska usposabljanja / razpis
Gasilska tekmovanja / razpis
Preimenovanja v čine
Razno

Prisotni:
-

-

Člani Poveljstva : Franci Petek, Zvonko Glažar, Rok Leskovec, Marko
Adamič, Marko Bokal, Marko Gorše, Samo Steblovnik, Martin Lužar, Boštjan
Majerle, Klemen Repovš, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin, Simon Černe, Borut
Lončarevič, Dejan Jurkovič
Strokovna služba GZS: Marko Marčelja, Simona Oblak

Opravičeni:
- Člani Poveljstva: Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Stanko
Močnik, Primož Ternik, Dušan Utroša, Darko Muhič

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 3. seje Poveljstva Gasilske zveze
Slovenije.

2. Poročilo o izvajanju sklepov 2. seje in potrditev zapisnika
Poveljnik je podal poročilo o realizaciji sklepov. Sklepi so po večini realizirani. Realizirano je
povračilo intervencijskih stroškov pri lanskih požarih v naravi, vetrolomu in toči. Dobili smo
uradno pojasnilo o delovanju repetitorja na Kumu. Potrebno bo nadaljevati z aktivnostmi za
razrešitev te težave.
V nadaljevanju izpostavi problematiko vnašanja podatkov v zavihek ročni vnos v Vulkanu, ki
je namenjen pripravi obračunov stroškov po velikih intervencijah. Enote, ki podatkov ne
vnesejo v aplikacijo tudi niso deležna povrnitve intervencijskih stroškov, ker njihovi podatki
niso zajeti v skupnem obračunu. Apelira na vse, da v svojih sredinah poudarijo nujnost vnašanja
podatkov saj je to osnova za pridobivanje finančnih sredstev. Še vedno se pojavljajo enote, ki
so zamudile z vnosi, vendar jim na žalost ne moremo pomagati ker sredstev ni.

SKLEP: Sprejme se zapisnik 2. seje poveljstva.

3. Gasilska usposabljanja / razpis
Gradivo so člani poveljstva prejeli z vabilom.
Poveljnik je povedal, da se razpis ni bistveno spreminjal, v nadaljevanju pa predal besedo Roku
Leskovcu. Leskovec je povedal, da bo prišlo do selitve določenih programov v Sežano. Težave
z veliko gnečo se pojavljajo pri modulih A, B, C.
Poda informacijo, da se bo tudi del višjega gasilskega častnika letos izvajal v Sežani.
Vilfan je podal predlog, da bi se združili modul A in tečaj za IDA.
Poveljnik se je vključil v razpravo in govoril o smiselnosti izvajanja tečajev zunaj Iga. Dejstvo
je, da so kapacitete Iga omejene. Razvijati se morajo tudi drugi centri. Z Upravo je dorečeno,
da se bo poskušalo modul A vzpostaviti tudi v Pekrah, gasilska šola pa temu nasprotuje.
Potrebno je poskrbeti za ustrezno število usposobljenih inštruktorjev, da se ne bodo pojavljale
težave z pokritjem vseh zahtev. Modul C se izvaja le v sklopu 4 tečajev, modul B v sklopu 14
tečajev, kar je bistveno premalo glede na potrebe.
Tečaj za modul A nadomešča v praksi obnovitveni tečaj za IDA, tako da se išče ustrezne rešitve
vendar je pa dejstvo, da se vsega ne da rešiti takoj.
Simona je povedala, da gasilec, ki opravi tečaj za IDA gre lahko takoj brez omejitev na modul
A. Vsebine teh dveh tečajev se pa ne podvajajo.
Vilfan je v nadaljevanju predlagal, da se razpis na strani 3 dopolni. Doda se stavek glede
veljavnosti zdravniških spričeval – da zdravniški velja od datuma, ko je spričevalo izdano in ne
ko je pregled opravljen.
Simona je v nadaljevanju predstavila mnenje Inšpektorata RS za delo o veljavnosti zdravniških
spričeval in zdravstvenih pregledih.
Vilfan je prebral mnenje specialista medicine dela glede veljavnosti zdravniških pregledov, ki
je nasprotujoče mnenju inšpektorata.
Poveljnik se je strinjal, da je spričevalo veljavno od tistega trenutka, ko je spričevalo podpisano
in izdano.
Simona je v nadaljevanju še opozorila na to, da so v uporabi novi obrazci, kjer zdravnik
medicine dela napiše kdaj mora gasilec opraviti naslednji pregled.

Poveljnik je povedal, da je ta datum smiseln le za tiste gasilce, ki imajo neke zdravstvene
omejitve. Če nima omejitev, potem velja zakonski rok, ki ga imamo zapisanega v našem
pravilniku.
SKLEP: V Razpis gasilskih usposabljanj za l.2019 se doda dikcijo glede veljavnosti
zdravniškega spričevala (veljavnost od datuma izdaje listine in ne od datuma opravljenega
pregleda).
Potrdi se predlagani razpis usposabljanj. Gasilske organizacije opozorimo na to, da se
določeni tečaji selijo iz Iga.
Vilfan je v nadaljevanju vprašal še kako je z obnovitvenimi tečaji za enocevne predore.
Leskovec je povedal, da obnovitvenega usposabljanja za ta tečaj ni.

4. Gasilska tekmovanja / razpis
Poveljnik je predstavil pripravljeno gradivo in v nadaljevanju predal besedo Zvonku Glažarju.
Glažar je povedal, da je pri posameznih tekmovanjih opažen trend upada števila gasilskih enot
tako doma kot v primerljivih državah.
V nadaljevanju je izpostavil problematiko selitve tekmovalcev iz ene v druge tekmovalne enote.
Problematika se je pokazala v kar nekaj takih primerih. Komisija zato predlaga, da v enem ciklu
tekmovalec lahko tekmuje le za eno društvo. Izdelan je ustrezen predlog, da bi na ta način tudi
bolj okrepili pripadnost društvom.
Steblovnik je postavil vprašanje kako bomo to kontrolirali.
Glažar je povedal, da bo potrebna nadgradnja programa za tekmovanje, da bo to omogočal.
Zadeva ni zanemarljiva zato je določeni ukrep potreben. Poveljnik je podprl povedano.
V nadaljevanju je povedal, da bi bilo smiselno razmišljati v smeri, da bi vsi tekmovalci morali
imeli opravljen tečaj za pripravnika.
SKLEP: V razpis tekmovanj se doda, da lahko posamezni tekmovalec v enem ciklu (v obdobju
dveh let) tekmuje le za eno gasilsko društvo.
V nadaljevanju razprave je Glažar še predlagal, da bi pri tekmovanju gasilskih dvojic črtali
kategorijo člani B. V praksi se namreč dogaja, da v tej kategoriji ni tekmovalcev. Predlaga se,
da ostane le kategorija moški.
SKLEP: Pri tekmovanju gasilskih dvojic se črta kategorija člani B, predpiše se kategorijo
»moški«.
Vižintin je predlagal, da se skladno z razpisom tekmovanj uredi tudi program za tekmovanje
oz. Vulkan, ki bi sledil zahtevam razpisa.
V nadaljevanju je opozoril še na razpisne zahteve za organizatorja tekmovanj za gasilske
dvojice, kjer piše da mora organizator imeti svojo tekmovalno enoto.
Predlaga tudi, da v razpis zapišemo, da je ena GZ lahko organizator 2 tekmovanj le v primeru
če ni interesentov za organizatorja.

Sklep: V razpisu tekmovanj se črta, da mora imeti organizator tekmovanja gasilskih dvojic
tudi svojo tekmovalno ekipo.
Glažar je povedal, da je poveljstvo v prejšnjem ciklu sprejelo poseben sklep glede
organizatorjev.
S povedanim se je strinjal tudi poveljnik, ki je predlagal, da bi ta sklep vnesli tudi v razpis – da
ni dilem na terenu. Glede organizacije 2 tekmovanj s strani enega organizatorja je sprejet
poseben sklep zato ga je smiselno vnesti v razpis.
Sklep: Potrdi se razpis tekmovanj z dodatki kot so predlagani, razpis se dopolni tudi z
besedilom glede organizatorjev.
5. Preimenovanja v čine
Poveljstvo je obravnavalo seznam preimenovanj.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi seznam preimenovanj v čine za obdobje od 28. 9. do 8. 10.
2018.

6. Razno
Poveljnik je izpostavil vprašanje financiranja okroglih obletnic. URSZR namenja sredstva
društvom, ki praznujejo okrogle obletnice nad 100 let.
Poveljnik je mnenja, da naj bi okrogla obletnica (ne glede na število let) imela enako težo.
Meni, da bi bilo prav, da bi za vsako deseto obletnico vsi dobili enako, z razliko, da bi tisti, ki
imajo 50 –letnico, 100-letnico, 150-letnico dobili nekoliko več. Sedaj je praksa taka, da društva,
ki imajo 100 letnico dobijo 1.000 Eur, 110 letnico 2.000 Eur, 130 letnico 3000 Eur in tisti z
140-letnico 4000 Eur. Nekdo z 90 –letnico ne dobi nič ker je prag 100 let.
Če bi želeli to realizirati bi morala URSZR zagotoviti dodatna sredstva.
Razprava je tekla tudi v smeri, da bi moral obstajati nek mehanizem, ki bi vsem, ki jim pripadajo
ta sredstva ta sredstva tudi dodelil brez vlaganja posebnih prošenj.
Poveljnik je podal informacijo, da so sredstva za opremljanje članov poveljstva z osebno
opremo zagotovljena in da bo v kratkem stekla nabava.
Povedal je tudi, da bomo v letu 2019 praznovali 150 –let gasilstva / osrednja prireditev bo v
nedeljo 8.9.2018. Ob tej priložnosti bomo izdali poseben zbornik.
V nadaljevanju je povedal tudi kako tečejo aktivnosti okrog olimpijade – ta teden je bila v Celju
delegacija CTIF, ki si je ogledala objekte. Izhodišča za delo so dobra.
Naslednja seja poveljstva bo 15.11.2018 v PGD Grosuplje – osrednja točka / priročnik o
razvrščanju.

Gorše je izpostavil sestanek GEŠP enot na URSZR – Izpostava Ljubljana, kjer je bila tematika
tudi o prvih posredovalcih.
Povedal je, da gasilci na terenu izvajajo te naloge. Govora je bilo o tem, da bi naloge aktiviranja
izvajali novi dispečerski centri v zdravstvu.
Poveljnik je povedal, da je bil začuden nad informacijami, ki jih je dobil. Ravno tako so bili
začudeni v vodstvu URSZR. Aktivnosti izpostave Ljubljana niso bile usklajene z nadrejenimi
na URSZR.
URSZR bo sedaj imela sestanek z vsemi vodji izpostav. Dejstvo je tudi, da navodila za delo
prvih posredovalcev čakamo že od prejšnjega mandata. Ministrstvo jih ni uspelo spraviti skupaj.
Gorše je povedal, da so bili seznanjeni, da na tem področju dela medresorska skupina. Navodila
se pripravljajo, potrebno bo spremeniti tudi Pravilnik o nujni medicinski pomoči, da se stvari
sistemsko uredijo.
Gorše je predlagal, da se spodbudili gasilce bolničarje in v okviru teh bolničarjev bi to izvajali.
Poveljnik je povedal, da nimamo možnosti, niti denarja da bi to delali samo naši bolničarji.
Bolničarje imamo za lastno oskrbo in nujne potrebe med samimi intervencijami. Glede na
naloge prvih posredovalcev je stroka predpisala 10 urno usposabljanje.
Adamič je izpostavil problematiko opremljenosti inštruktorjev, ki delajo na modulu A, B, C –
velike obremenitve gasilcev in opreme. Predlaga, da se za te inštruktorje zagotovi po 2 zaščitni
obleki za inštruktorje, ker se obleke ne posušijo, ko jih inštruktorji naslednji dan potrebujejo za
druga usposabljanja.
Poveljnik je podal informacijo, da se je in se še bo kar nekaj dodatnih sredstev zagotovilo za
nakup te opreme.
Bokal je vprašal kako je možno, da je v zadnjem razpisu za inštruktorje bil pogoj poklicni
gasilec.
Poveljnik je povedal, da je to ostro obsodil in da se mu to ne zdi sprejemljivo.

Seja se je zaključila ob 19:00 uri.

Zapisal:
Marko Marčelja
Poveljnik GZS
Franci Petek

