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Predsednik je v uvodu pozdravil vse navzoče in predstavil še ga. Sonjo Šterman, ki pripravlja 

predloge za posodobitev gasilske uniforme. 

Poudaril je smiselnost celostne podobe, katere del so tudi gasilske uniforme. Besedo je v 

nadaljevanju predal še poveljniku. 

Poveljnik je izpostavil namen prenove, poudaril je, da želimo sistemsko posodobiti in urediti 

tudi celostno podobo uniforme, podobno kot imamo to urejeno pri delovni obleki. Namen 

posodobitve je izdelati kroj, skice, skratka tehnično specifikacijo izdelka. Komisija za tehniko 

je že imela ena tako delovno srečanje, ga. Šterman je pripravila več verzij za posodobitve, na 

nas pa je, da se odločimo za koncept prenove. 

V nadaljevanju je na kratko predstavil še sistem pritrjevanja nadomestnih trakov in vzorec dal 

v pogled še vsem ostalim članom. 

 

Ga. Šterman je skozi predstavitev predstavila projekt posodobitve, njegov namen in končne 

cilje. Cilj današnjega sestanka je pogledati več predlogov in se odločiti za naslednje korake.  

Obstoječa uniforma za člane je starejšega letnika zato je vsekakor potrebna prenove. Želje 

organizacije so prav gotovo take, da novi model ne bi bistveno izstopal v primerjavi s starim. 

Trenutna moška tkanina je bolj robustna, ženska je mehkejša zato je predlog, da  bi isto tkanino 

uporabili tudi pri moškem modelu. V nadaljevanju je predstavila predloge za posodobitve in jih 

pokomentirala. 

Ga. Šterman je predstavila več rešitev (eleganten šiv, zaobljeni robovi itd.), katere so slovenski 

izdelovalci sposobni izdelovati, res pa je, da vsi nimajo take tehnologije. 

V nadaljevanju so v razpravi sodelovali tudi člani organov. 

Predsednik je povedal, da ga osebno ne bi motila sprememba modela, mora pa biti zadeva 

usklajena tudi s kravato. Ga. Šterman je podala obrazložitev oziroma predstavila vzorce kravat. 

Omenila je funkcionalnost žepov – večina pove, da so žepi brez posebnega namena zato jih 

verjetno tudi ne bi pogrešili. Funkcijo oziroma glavni namen imajo zato notranji žepi. 

Zaradi novih činov bo potrebno zadevo uskladiti z dolžino in širino epolet. 

Poveljnik je povedal, da so bila osnovna izhodišča za posodobitev res taka, da bi se ta uniforma 

čim manj razlikovala od obstoječe. To ima vsekakor svojo težo ni pa to ključnega pomena, 

uniforma se namreč ne spreminja vsako leto. Sprememba žepa je vizualna vendar je opazna le 

v skupni formaciji. V prvi varianti žepi ostanejo, v drugi varianti pa teh žepov ni. Večja 

sprememba bi bila vsekakor rdeča paspula na suknjiču. 

Ga. Šterman je predlagala malenkostno skrajšanje suknjiča, kar se odraža predvsem pri sedenju, 

kjer ni več tako velike možnosti za razna vihanja. To se potem odraža tudi v ramenih. 

V nadaljevanju je predstavila predloge posodobitev tudi za ženski model. Predstavila je tudi 

vzorec izdelan za drugo stranko.  

Ga. Somrak je izpostavila potrebo po definiranju lokacije za pripenjanje imenskih in 

nadomestnih trakov. Dosedanje rešitve pri uniformi so uporabne. Ga. Šterman je predlagala, da 

se doda prerez/šiv, ki označuje mesto pripenjanja. 

Povedala je tudi, da novi posodobljeni kroj ne bi smel vplivati na dvig cene izdelka. 

Verk je opozoril na pomembnost medvloge pri suknjičih. Ga. Šterman je podala informacijo, 

kaj je potrebno izpolniti, da se medvloga pravilno namesti. 

 

V nadaljevanju je izpostavila problem vzdrževanja kvalitete izdelovanja artiklov. Zato se je 

smiselno opreti na kvalitetne izdelovalce. Potrebno bi bilo informirati gasilsko javnost glede 

izdelovalcev, ki ne spoštujejo zahtev. V bodoče bo prav gotovo potrebno doreči to področje in 

podpirati kvaliteto. 

Lončarevič je opozoril, da proces menjave oblačil v gasilstvu predstavlja obdobje vsaj 10 – ih 

let. Ali je mogoče obstoječi žep vseeno posodobiti na ustrezen način.  



Ga. Šterman je izpostavila namen posodobitve in poudarila smotrnost zasledovanja razvoja. 

Možna je izvedba vzorca, ki bi predstavljal večjo in manjšo posodobitev. Glede na to, da je 

sedaj priložnost za posodobitev velja razmisliti o obsegu posodobitve. 

Ga. Somrak je ravno tako izpostavila, da bo prehod trajal daljše obdobje zato je  potrebno to 

imeti v vidu. Uniforme, ki jih nosimo se uporabljajo daljša obdobja. 

Smole je izpostavil problematiko nošenja večjega števila nadomestnih trakov – prekrivanje 

zavihka. Potrebno bi bilo znižati šiv za 1 cm (če ne bo žepov). 

Jurkovič je postavil vprašanje ali obstajajo rešitve za korekcijo obsega kot imamo to pri delovni 

obleki. Ga. Šterman je povedala, da take rešitve običajno ne uporabljamo pri uniformi.  

Obstaja sicer rešitev, ki bi pa zelo podražila izdelek.  

Predsednik je opozoril na težavo suknjiča pri pozdravljanju. Smiselno bi bilo razmišljati o 

vgradnji meha pod pazduho, da ne bi prihajalo do zavihkov pri pozdravljanju.  

Poveljnik je predlagal, da strnemo razpravo in predlagal potrditev usmeritev za delo. 

 

Sklep: Pristopi se k izdelavi ženskega in moškega prototipa (model brez žepov). Odločitev 

sprejmemo na naslednji skupni seji. 

 

V nadaljevanju je oblikovalka predstavila še ostale dele uniforme. 

V razpravi so člani govorili o smiselnosti plašča ali vetrovke.  

Večinsko stališče je bilo, da je vetrovka bolj uporabna zato jo je potrebno razviti. Na vetrovki 

so potrebne epolete, brez funkcijskih oznak. Vetrovka mora imeti snemljivo podlogo. 

 

Sklep: Izdela se model vetrovke. 

 

Pri srajcah je bilo izpostavljeno, da je potrebno ohraniti vse elemente, ki so na srajci potrebni.  

 

Predstavljeni so bili predlogi še za posodobitev in razvoj krila, hlač, pasov, kravate, rokavic, 

nogavic, šapke in klobučka ter obutve. 

 

Oblikovalka in poveljnik sta še enkrat predstavila sistem za pripenjanje nadomestnih trakov.  

Sistem nameščanja je zelo razvit in bi lahko sistemsko uredil to področje. Slabost je le, da je 

taka rešitev dražja. Strošek bo večji na nivoju GZS za cca. 15.000 Eur. Strošek se bo odražal 

tudi na nivoju gasilskih zvez vendar bo bistveno manjši. Proizvajalec je iz Avstrije. 

Ga. Somrak je mnenja, da po njeni oceni le polovica gasilcev nosi nadomestne trakove. 

Predvsem to nosijo tisti gasilci, ki so na funkcijah.  

Poveljnik omeni, da se zadeve ne nosijo, ker ni sistemske rešitve nameščanja. 

 

Pri razpravi glede pokrival je Verk predlagal, da se dodela pletenica, pri klobučku pa je ga. 

Somrak povedala, da so klobuki dobro sprejeti, smiselno pa je razmišljati o zaščiti za dež. 

 

Vilfan je izpostavil, da je potrebno urediti označevanje činov na pokrivalih na enoten način. 

(ženski klobuk ima srebrno oznako, šapka pa tega nima). 

 

Sklep: Izdela se ustrezne prototipe, ki bodo osnova za nadaljnjo razpravo, razvije se modele 

kot je bilo predstavljeno na seji. Definira se tehnična izhodišča tudi za rokavice, nogavice, 

obutev, pas. 

 

Predsednik se je ob zaključku razprave zahvalil oblikovalki za predstavitev. 

 

 



V nadaljevanju seje je predsednik predstavil zastavljeni dnevni red. 

 

Sklep: Potrdi se predlagani dnevni red skupne seje. 

  

Poveljnik je nadaljeval razpravo glede nadomestnih trakov – mnenja je, da je smiselno, da 

zadevo rešujemo sistemsko. Naročilo bi se lahko vršilo preko ekonomata. Zagotoviti bo 

potrebno dodatna finančna sredstva. 

Jurkovič je predlagal, da bi bilo potrebno zagotoviti informativne cene. Obstajajo namreč tudi 

drugi nadomestni trakovi, ki jih imajo razvite posamezne GZ, PGD. 

Poveljnik je povedal, da je cena že definirana, potrebno bo opraviti še pogajanje, če se bomo 

odločili za izvedbo. Proizvajalec izdela nov trak glede na vzorec, ki jim ga daš za kopiranje. 

Proizvajalec garantira, da lahko vse izdela. Strošek kopije je nekaj več kot 4 eur. 

Smiselno je, da se danes opredelimo do načelne podpore projekta, da se lahko nadaljuje 

aktivnosti. Ostale bi tudi stare verzije odlikovanj tako, da bi jih gasilska sredina nabavila glede 

na svoje odločitve. 

Ga. Somrak je opozorila, da se danes o tej zadev lahko zgolj informiramo, saj je potrebno v 

svojih sredinah pridobiti posamezna stališča regij.  

 

Sklep: Glede sistema za nameščanje nadomestnih trakov smo sprejeli informacijo v vednost, 

nadaljuje se z pogovori z avstrijskim proizvajalcem. 

 

 

1. Informacija o aktivnostih Gasilske zveze Slovenije 

 

Predsednik je podal informacije z organizacijskega področja. Opravljeni so bili že trije posveti 

po regijah, pozove še ostale, da pristopijo k organizaciji posvetov. Odzivi so uspešni. 

Sodelovanje z URSZR je ustrezno, sledili bodo še razgovori s posameznimi najbolj ključnimi 

ministrstvi. Financiranje dejavnosti poteka v redu, dotoki sredstev so urejeni, na zadnji seji bo 

predstavljeno tudi finančno poslovanje, sledimo ciljem. Sklicani so bili vsi 3 sveti (mladina, 

člani, veterani) kjer se je pogledalo cilje, apel predsednikom komisij za programe del vseh 

komisij za leto 2019. Mednarodno sodelovanje na zavidljivi ravni, ponujena pomoč pri 

organizaciji olimpijade. 

Vse aktivnosti tečejo v skladu z letnim programom. 

 

Poveljnik je povedal, da je večina zadev že realiziranih, bliža se zaključek leta. Poudari, da je 

na voljo za morebitna vprašanja.  Trudimo, se da boste lahko člani poveljstva in UO dobili 

osnovno opremo. Pove tudi, da je cilj, da za člane UO in poveljstvo nabavimo tablice, ker je to 

prepotreben pripomoček za delo. 

 

Sklep: člani organov podpirajo nabavo tablic. 

 

Poveljnik izpostavi tudi, da je poveljstvo včeraj potrdilo razpisa za usposabljanje in tekmovanja. 

Vse informacije o aktivnostih poveljstva so objavljene na spletni strani.  

Poudarja pomembnost enotnosti organov, kar je zelo pomembno za kvalitetno delo. Teme je 

potrebno predebatirati znotraj svojih sredin in na seje prihajati z usklajenimi predlogi. 

Če se nekaj dogovorimo moramo potem to tudi spoštovati. Delati moramo v korist tistih zaradi 

katerih pravzaprav smo. Informacije morajo iti v javnost, na teren.  

Taka srečanja kot je to danes, so priložnost, da se medsebojno spoznamo, pogovorimo tudi ob 

sproščeni-neformalni debati, želimo slišati vaša mnenja. Še toliko bolj je to pomembno pri 

ključnih zadevah. Potrebno je doseči čim širše soglasje za posamezno odločitev. Se strinja, da 



so stališča regij lahko različna, celo dobrodošla, vendar odločitve po razpravi je potrebno 

spoštovati, ustrezno obrazložiti in zagovarjati. 

 

Muhič je v nadaljevanju podal informacijo o pripravi knjige o razvrščanju. 

Poveljnik je povedal, da bo poveljstvo knjigo obravnavalo na posebni seji v novembru. 

Razvrščanje in protokol bosta ločeni izdaji.  

 

 

2. Pravilnik o delovanju regijskih svetov 

 

Predsednik je izpostavil interes organov, da imamo pravilnik po katerem bi vsi delovali. 

Pravilnik prav gotovo ne bo rešil vseh težav saj so prakse na terenu različne, bo pa osnova za 

delo. 

Pripravljen je predlog za razpravo. 

Poveljnik je povedal, da ni namen danes pravilnik potrditi ampak pričeti z aktivnostjo priprave. 

Pozove k pripravi pisnih pripomb in predlogov zaradi priprave čistopisa, ki bi ga dali v razpravo 

na regije. Gradivo bi se potrjevalo na zadnji letošnji seji. 

 

Vilfan je opozoril, da je potrebno pravilnik pred pošiljanjem na teren dodelati.  

Poveljnik se je s povedanim strinjal. 

 

 

Bregant je opozoril, da je potrebno uskladiti terminologijo kot se uporablja v Pravilih službe.  

 

Lončarevič je predstavil situacijo na svoji regiji. Lani so na svetu regije sprejeli pravilnik. Pove, 

da imajo zapisano, da v svetu ostajajo tajniki, pove pa še izkušnjo o kroženju funkcionarjev.  

Poveljnik je povedal, da je to rešeno s statutom, kjer piše, da je predsednik regije tudi član UO 

GZS. Regija mora predlagati enega kandidata, na kakšen način, uredijo s Pravilnikom o 

delovanju regijskega svet.  

Izkušnjo iz svoje regije je podal tudi Verk.  

Dakskobler je povedal, da regijo moti predvsem to, da regija nima urejenega ustreznega 

pravnega statusa. Severno primorska bo po zgledu Gorenjske regije ustanovila svojo pravno 

osebo. 

Poveljnik je povedal, da bodo regije lahko zapisale v pravilnik svojo organiziranost. To je zgolj 

osnutek, ki si ga bodo regije smiselno prilagodile. 

Gorše je spregovoril o namenu posameznega organa. Smatra, da vsak organ opravlja svoje 

poslanstvo. 

Izpostavi vprašanje določanja pomočnikov regijskega poveljnika.  

Poveljnik je povedal, da je namestnik jasno opredeljen v pravilih, nihče pa ne ovira, da 

poveljnik imenuje tudi pomočnike. Se strinja, da vsak organ opravlja svoje delo.  Ne razume 

dvoma, da bi se organa ločevala in ne bi bila enakovredna. Vsak dela na svojem področju, o 

določenih zadevah se lahko odloča tudi na skupnih sejah.  

Namen pravilnika ni omejevati ampak zagotavljati pogoje za lažje delo. 

 

Sklep: Osnutek je primerna podlaga za pripravo čistopisa. Rok za predloge je 29.10.- pripravi 

se osnutek za nadaljnjo razpravo na regijskih svetih.  

 

 

 

3. Informacija o pripravah na olimpijado 2021 



 

Predsednik je predal besedo poveljniku, da prisotne seznani z aktivnostmi. 

Poveljnik je povedal, da zadeve dobro tečejo. Že letos bo zagotovljenih nekaj namenskih 

sredstev. Izjemno dobro sodelujemo z mestno občino Celje. V teh dneh smo imeli delegacijo 

CTIF, ki si je ogledala objekte v Celju. Delajo se osnutki logotipa. 

Do konca leta bo imenovan organizacijski odbor. Komisija CTIF bo naslednjič prišla šele čez 

1 leto.  

Predsednik je povedal, da bodo organi sproti obveščeni o vseh večjih aktivnostih.  

 

Turnšek je podal informacijo o logotipu. Prinesel je nekaj osnutkov zato prosi za mnenja, da se 

čim prej doreče. 

 

Muhič je izpostavil vprašanje kadrovske zasedbe za delo na projektu olimpijade. 

Poveljnik je povedal, da bo potrebno zagotoviti to pomoč, letos verjetno še ne, potem pa bo 

potrebno zagotoviti več pomoči za sam projekt. 

Že sedaj imamo delavko za CTIF, ki težko pokriva vse potrebe, v prihodnje bo potrebno to 

sistemsko urediti s sistemizacijo.  

Obseg dela se nenehno povečuje, nove administrativne obveznosti se pričakuje tudi na področju 

pogodb požarnega sklada. Zadeve so se z leti zelo spremenile.  

Z URSZR potekajo razgovori, da bi za to področje zagotovili dodatna sredstva. 

Na računu imamo nekaj sredstev za prenovo poslovnih prostorov GZS, če želimo temeljito 

prenovo bodo tudi na tem področju potrebna dodatna sredstva.  

Dakskobler je podal informacijo, da je poveljnik na Beljaku imel na voljo 4 pomočnike s strani 

občine za pomoč pri izvedbi projekta. 

Turnšek je izpostavil, da se bo potrebno glede organizacije olimpijade večkrat dobivati v Celju 

in ne v Ljubljani.  

Poveljnik je povedal, da bo aktivnosti izvajal organizacijski odbor, ki bo imel sedež na Gasilski 

zvezi Slovenije, se je pa strinjal, da bo večina aktivnosti potekala v Celju.  

Ga. Somrak je izpostavila vprašanje stroška organizacije takega projekta. 

Poveljnik je povedal, da je groba ocena za izvedbo projekta milijon Eur. Od tega bo 600.000 

Eur iz kotizacije. Potrebno je zagotoviti še vsaj 400.000 Eur, od tega imamo že zagotovljenih 

300.000 Eur. Potrebno bo poiskati še manjkajoča sredstva.  

Beljak je imel račun 1.500.000 Eur, s tem, da so bile ovrednotene vse storitve, ki niso šle 

striktno skozi denar ampak so bile obračunane kot storitve (prevozi, logistika itd….). 

 

Sklep: Upravni odbor in Poveljstvo sta sprejela informacijo o poteku aktivnosti za organizacijo 

olimpijade. Čim hitreje je potrebno uskladiti celostno podobo projekta. 

 

4. Vprašanja in pobude 

 

Predsednik je pod to točko najprej izpostavil problematiko vzdrževanja groba Frana Barleta na 

Žalah. Skrb za grob  je na GZS, ker ni nobenih sorodnikov. Logično bi bilo, da bi za to skrbela 

gasilska organizacija v Ljubljani. 

Za obnovo spomenika je predračun 4.700 eur, letno pa plačujemo še najemnino. V nadaljevanju 

predlaga, da grob odprodamo, spomenik pa postavimo na Gorenjskem, kjer je Barle doma.  

Smiselno je, da zadevo zaključimo kot se spodobi.  

 

Sklep: Organi podprejo predlog za ureditev spomenika kot je bilo predlagano. 

 

Verk je v nadaljevanju vprašal glede letošnje doplačilne znamke. 



Poveljnik je povedal, da se je zbralo okrog 380.000 Eur. Sedaj so elektronske znamke, zato tudi 

ni več stroška tiskanja znamk. 

 

Jurkovič je predstavil kritiko s strani numizmatikov. Nekaj znamk bi bilo smiselno natisniti saj 

so zbiratelji prizadeti.  

Poveljnik je povedal, da se je tudi o tem razmišljalo. Strošek razvoja je visok ne glede na 

količino, ki jo potem naročiš. 

 

Liponik je vprašal ali se morda razmišlja o priložnostnih znamkah za večje obletnice.  

Predsednik je povedal, da je to potrebno napovedati vsaj 2 oz. 3 leta v naprej. 

 

Poveljnik je izpostavil še 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. 

 

Sklep: nadaljuje se z aktivnostjo glede financiranja okroglih obletnic kot je bilo predstavljeno. 

 

 

Predsednik je v nadaljevanju podal predstavitev izhodišč s področja zakonodaje in aktov 

gasilske organizacije. Zadeva bo aktualna, ko bomo govorili o prenovi. 

Omenjeno predstavitev bomo poslali vsem članom organov, da bodo lahko konstruktivno 

sodelovali v postopkih prenove, ko bo zadeva aktualna. 

 

Muhič je podal vprašanje v kakšni fazi je prenova Zakona o gasilstvu. 

Poveljnik je povedal, da se predvideva nadaljevanje postopkov. Predvideva se tudi, da naj bi se 

v naslednjem letu začel spreminjati Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami zato 

bi bilo smiselno na to počakati. 

 

Predsednik je strnil današnjo razpravo in zaključil sejo. 

V nadaljevanju je podal še povabilo za strokovno ekskurzijo, ki bi bila 23. in 24. novembra - 

Budimpešta. Soudeležba posameznika je 30 Eur, ostalo pokrije GZS.   

 

Seja se je zaključila ob 12:00h.   

 

 

Zapisal: 

Marko Marčelja 

 

 

Poveljnik GZS                                                                                                       Predsednik GZS 

Franci Petek                                                                                                        Janko Cerkvenik 


