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: 15. 11. 2018
ZAPISNIK
5. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 15. novembra 2018, ob 16.30 uri,
v prostorih PGD Grosuplje.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o izvajanju sklepov 3. seje poveljstva in 4. seje (skupna) in potrditev
zapisnika
3. Priročnik o razvrščanju
4. Ocena ustreznosti delovne obleke tip A
5. Preimenovanja v čine
6. Predlogi in pobude
7. Razno

Prisotni:
-

Opravičeni:
-

Člani Poveljstva : Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Rok Leskovec,
Marko Adamič, Samo Steblovnik, Boštjan Majerle, Klemen Repovš, Tomaž
Vilfan, Dušan Vižintin, Simon Černe, Borut Lončarevič, Dejan Jurkovič, Bojan
Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer
Predsednik NO: Franci Rančigaj
Namestnik reg. poveljnika za Pomursko: Andrej Trstenjak
Član UO GZS : Uroš Gačnik
Predsednik PGD Grosuplje: Iztok Vrhovec
Predsednik GZ Grosuplje: Andrej Bahovec
Poveljnik GZ Grosuplje: Janez Pezdirc
Župan Občine Grosuplje: Peter Verlič
Vodja delovne skupine za priročnik: Andrej Jurjevič
Strokovna služba GZS: Marko Marčelja
Člani Poveljstva: Dušan Utroša, Martin Lužar, Marko Bokal, Marko Gorše,
Stanko Močnik, Primož Ternik

Uvod v sejo je pričel poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek in pozdravil vse prisotne
ter besedo predal predsedniku PGD Grosuplje.
Predsednik PGD Grosuplje, Iztok Vrhovec je po uvodnem pozdravu povedal nekaj besed o
zgodovini gasilskega društva, prenovi gasilskega centra ter v nadaljevanju izpostavil aktivnosti
za izgradnjo regijskega poligona.

Predsednik GZ Grosuplje, Andrej Bahovec je predstavil gasilstvo v Gasilski zvezi Grosuplje,
ki ima 18 PGD, med katerimi je PGD Grosuplje osrednje društvo in GEŠP O.
Predsedujoči regije Lj. II, Uroš Gačnik je predstavil gasilstvo na nivoju gasilske regije.
Izpostavil je dobro sodelovanje s poveljnikom regije.
V nadaljevanju seje se je poveljstvu pridružil župan Občine Grosuplje, Peter Verlič. Poveljnik
ga je pozdravil in po nekaj uvodnih besedah tudi predal besedo.
Župan Peter Verlič je pozdravil vse navzoče in zaželel dobrodošlico v občini, ki ima 20.500
prebivalcev in je hitro rastoča občina. Pohvali dobro sodelovanje z gasilci in poudari
pomembnost gasilcev v samem sistemu.
Poveljnik je pohvalil dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju urejanja
dokumentacije za izgradnjo regijskega poligona.
Domačinom se je zahvalil za gostoljubje.

1. Potrditev dnevnega reda
Poveljnik je predlagal v sprejem dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.

SKLEP: Poveljstvo GZS soglasno sprejme dnevni red 5. seje Poveljstva Gasilske zveze
Slovenije.
2. Poročilo o izvajanju sklepov 3. seje poveljstva in 4. seje (skupna) in potrditev
zapisnika
Poveljnik je na kratko povzel zapisnik 3. seje poveljstva.
Muhič je podal informacijo o Zakonu o gasilstvu / sprememba 14d člena. V postopku je
sprememba - dodatek za stalnost.
Poveljnik ga je dopolnil in povedal, da se bo Zakon o gasilstvu obravnaval po rednem postopku.
Zakon se spreminja po hitrem postopku zaradi obljub poklicnim gasilcem glede dodatka za
stalnost, spreminja se samo v enem členu.
V nadaljevanju je predstavil še zapisnik skupne seje poveljstva in upravnega odbora. Predstavil
je opravljene aktivnosti glede nadomestnih trakov.
SKLEP: Sprejme se zapisnik 3. seje poveljstva in 4.seje (skupna) poveljstva in upravnega
odbora.
3. Priročnik o razvrščanju
Poveljnik je naredil uvod v to točko, ki je tudi osrednja tema dnevnega reda. Posebej je
pozdravil Andreja Jurjeviča, ki je vodja projektne skupine.
Povedal je, da smo na to temo že precej govorili tudi v prejšnjem mandatu. Pri pripravi je
glavnino dela opravil Andrej Jurjevič. S tem priročnikom bomo pridobili dober izdelek, ki se
bo uporabljal tudi kot učni pripomoček. Dokument bomo podrobneje spoznali in dopolnili skozi

predstavitev. V priročniku so zadeve poenotene, predvsem pa življenjsko zapisane. Avtor je
strokovnjak na tem področju, z bogatimi izkušnjami, sodeloval je pri pripravi že 3 priročnikov.
Andrej Jurjevič je prevzel predstavitev in uvodoma predstavil dosedanje aktivnosti in svoje
sodelovanje na strokovnem področju. Še vedno je aktiven pripadnik Slovenske vojske in
aktiven na državnem protokolarnem nivoju.
To delo bo njegov poklon gasilcem. Prvotno je bila ideja, da bi v en dokument združili tudi
protokol. Sprejeta je bila odločitev, da se gasilski protokol naredi ločeno kot svoj priročnik.
Namen priročnika ni spreminjati tradicijo in zgodovino ter dolgoletno prakso v gasilstvu.
Priročnik je slikovno podprt s fotografijami in shemami za nazoren prikaz.
V nadaljevanju je podrobneje predstavil celotno vsebino priročnika z vsemi potrebnimi
definicijami, napotili. Glede na to, da smo gasilci največja uniformirana struktura v Sloveniji
se moramo znati tako tudi ravnati saj smo gasilci velikokrat tudi nosilci mnogih nalog na
prireditvah, proslavah itd.
V razpravi so člani poveljstva predlagali, da se popravi zapis: Gasilci ste…… z zapisom Gasilci
smo…..
Drža gasilske zastave / Vilfan je opozoril na sliko - nošenje z rokavicami, vendar brez čelade
in pasu. Ali je to prav glede na pravila službe. Lahko pride do napačne razlage zato se predlaga,
da se slika ali popravi ali odstrani.
Predlagano je tudi da se slika št. 104 briše iz priročnika.
Leskovec je postavil vprašanje zakaj smo uporabili velikost oddelka 9+1, glede na to, da gasilci
uporabljamo oddelek velikosti 8+1 z poveljujočim.
Poveljnik je povedal, da smo zaradi prikaza (ne popolnjena vrsta) za osnovo vzeli 9+1. V
definiciji formacij v samem priročniku imamo točno napisano, da je oddelek 8 + poveljujoči.
Rančigaj je postavil vprašanje o častni straži. Povedano je bilo, da bo zadeva urejena s
priročnikom o gasilskem protokolu.
Glažar je vprašal o dveh poveljih, ki se pojavita v priročniku in sicer na mestu odmor, na mestu
prosto. Jurjevič je podal obrazložitev povelja.
Glažar je še vprašal kako je z pozdravljanjem s pokrivali v odprtem/zaprtem. Jurjevič je
povedal, da je to stvar Pravil gasilske službe.
Poveljnik je povedal, da brez kape nimamo zapisanega navodila, to je stvar urjenja. To bi lahko
vneslo zmedo. Pozdravljanje z volneno kapo je enako pozdravljanju brez kape.
Jurjevič je poudaril vlogo kvalitetnega urjenja in poučevanja.
Muhič spregovori o vlogi zastave v priročniku. Poudarek je na domoljubju.
Lončarevič je postavil vprašanje zakaj je izpuščeno usmerjanje z nakazilom roke. To je v starem
priročniku zapisano.
Jurjevič je povedal, da to sicer ni zapisano, ni pa prepovedano torej se lahko še vedno uporablja.
Vilfan je izpostavil posvet v svoji regiji, ki bo 1.12. na Gorenjskem. Prošnja po sodelovanju.
Vižintin omenja stran 30. – sklicevanje na veljavna Pravila gasilske službe. Ali je smiselno
imeti zapisano verzijo dokumenta glede na to, da je to živa stvar, ki se spreminja. Lahko se
pojavi problem zato predlagamo, da se črta zapis v 36. točki, isto velja pri navajanju pravilnika
(2007,2011).
Poveljnik je predlagal, da glede na prejšnjo razpravo, v priročniku zapišemo »gasilci smo«.

Upošteva se predlog Vilfana glede slik. Slika 104 se odstrani in popravi slika z belimi
rokavicami.
Predlaga tudi, da se v priročniku upoštevajo pripombe Vižintina glede citiranja Pravil gasilske
službe.
Opomba je bila še, da bi se na naslovnici uporabilo zgolj srebrno čelado brez odseva.
Glede na razpravo predlaga, da se pripombe upošteva v predlagani obliki.
SKLEP: Poveljstvo se je seznanilo z vsebino priročnika in potrdilo vsebino s predlaganimi
popravki oziroma dopolnitvami.
Jurjevič je povedal, da bo ključno uvajanje priročnika v gasilske vrste.
Izdaja priročnika se predvideva v mesecu decembru 2018.
Udeležba našega prapora na državnih proslavah.
Muhič in poveljnik sta pojasnila, da že potekajo razgovori na to temo. V prihodnosti bo sestanek
s predsednikom države, kjer bo tudi ta tema izpostavljena.
Na koncu se še enkrat zahvali Andreju Jurjeviču za ves trud, da smo končno prišli do tega
izdelka. Čaka nas še nekaj dela na gasilskem protokolu tako, da predvidevamo, da bo to nared
do polovice naslednjega leta.

4. Ocena ustreznosti delovne obleke tip A
Poveljnik je povedal, da ni več interesa gasilcev po nabavi delovne obleke tip A. V Sloveniji ta
tip obleke izdeluje samo še en proizvajalec. Proizvajalec mora v primeru, da tip A ostane,
naročiti novo količino blaga (minimalno 2000 m). Povpraševanje na terenu upada.
Predlaga, da iz tipizacije črtamo delovno obleko tip A.
SKLEP: Poveljstvo se je seznanilo s problematiko delovne obleke tip A in sprejelo, da se ta tip
črta iz zahtev tipizacije.
Janežič je izpostavil primernost polo majice kratek rokav, ki je iz poliestra. Mnenja je namreč,
da majica ni primerna za nošenje.
Poveljnik je predlagal, da Janežič zapiše svoje pripombe, ki jih bo Komisija za tehniko
pogledala in preučila ter predlagala ustrezno rešitev.

5. Preimenovanja v čine
Poveljstvo je obravnavalo seznam preimenovanj.
SKLEP:
Poveljstvo GZS soglasno potrdi seznam preimenovanj v čine za obdobje od 9. 10. do 5. 11.
2018.

6. Predlogi in pobude
Lambizer je izpostavil vprašanje PGD Gaberke na temo ocenjevanja organizatorja pokalnega
tekmovanja. Zanima jih vzrok kje so zgubili točke, da bi lahko popravili stvari za v prihodnje.
Glažar je povedal, da je pri PGD Gaberke največja težava protokol.
Drugo vprašanje, ki ga je izpostavil Lambizer pa se navezuje na pozivne znake ZARE. Na
terenu so zelo različne prakse, sploh to izstopa na mejnih območjih regij. Sprašuje ali je to
možno poenotiti. Bil je prisoten na več vajah, opaža različne pozivne znake v okolju.
Poveljnik se strinja, da bo potrebno urediti to področje in skupaj z URSZR izdelati enotno
navodilo.
Vilfan je izpostavil komunikacijo z ReCO. V praksi je veliko nepotrebne komunikacije.
Poveljnik je povedal, da je to stvar usposabljanja, delno se bo to uredilo tudi z enotnim
navodilom.
Muhič je v nadaljevanju predlagal korekcijo cenika gasilskih storitev. Predlaga 10% povišanje.
Na ta cenik se namreč opira ogromno organizacij zato je to lahko ovira.
Prvi cenik je bil pred leti narejen po avstrijskem ceniku.
Poveljnik je predlagal, da se o tem vprašanju pogovorimo na naslednji seji. Predlaga, da se
poveljniki dogovorite znotraj svojih regij in na naslednji seji to uskladimo. Usmeritev za
pogovore je zvišanje cen za 10%. Pričakujemo predloge do naslednje seje poveljstva, ki bo
predvidoma v januarju 2019.
Muhič je podal vprašanje kdaj bo pripravljeno gradivo za učne programe. Morda bi bilo
smiselno izdelati prosojnice v obliki prijave na razvojno raziskovalno nalogo. S tem se zagotovi
kvalitetno izdelavo.
Poveljnik je povedal, da je že večkrat podal obrazložitev. Zadeva se bo izvajala v sodelovanju
z aktivi, ki se sedaj na novo ustanavljajo. Potrebno je zagotoviti ljudi, ki bodo pripravljeni
gradiva pripraviti. Že v lanskem letu so bila finančna sredstva zagotovljena za izvedbo, vendar
tega nismo bili sposobni realizirati. Šele z gradivi bomo dali končni pomen veljavnim učnim
programom. Za kvalitetno gradivo je potreben čas.
Leskovec je podal podrobnejšo informacijo z zadnje seje komisije za izobraževanje. Vsak član
komisije je dobil svoj aktiv za katerega bo zadolžen. Če kdo pozna koga, ki je pripravljen
sodelovati ga še vedno lahko predlaga.
Ko bo nabor ustreznih ljudi pripravljen, se bodo pričele nadaljnje aktivnosti za pripravo gradiv.
Vsak aktiv mora biti ustrezno kadrovsko podprt.
Poveljnik je povedal, da se bo že v prihodnjem letu zadeva premaknila.
Leskovec je apeliral tudi na predsednike strokovnih komisij, ki so nosilci posameznih strok.
Muhič je podal pobudo po preučitvi možnosti za povečanje helikopterskih tečajev za modul B
oziroma izdelavi novega modula, kjer bi se gasilci lahko naučili osnov usmerjanja zrakoplovov,
pristajanj itd..
Letos so se v praksi pokazale težave z realizacijo obstoječih tečajev.
Poveljnik je povedal, da ne moremo pričakovati, da se bo število tečajev povečalo, če so že
sedaj težave z realizacijo. Nesporno je, da interes med gasilci obstaja, dejstvo pa je tudi to, da

so taki tečaji zelo dragi. Kar nekaj kadra že imamo usposobljenega in jih moramo ustrezno
izkoristiti. Novega modula ni smiselno uvajati. Če je v obstoječem modulu kaj potrebno
spremeniti je potrebno na to opozoriti.
Predlaga, da analiziramo zadevo, da ugotovimo potrebe, da bomo lahko konkretno pristopili k
reševanju težav.
Hrepevnik je tudi sam izpostavil, da do težav na terenu prihaja tudi v njihovi regiji. Predvsem
so to težave z zavarovanjem mesta pristanka zaradi potreb HNMP. Te intervencije so v porastu.
Poveljnik je povedal, da se tako usposabljanje izvede lahko brez prisotnosti plovila.
Vilfan je postavil vprašanje zakaj to nalogo prelagajo na gasilce. S tem širimo naloge gasilcem.
Sodelujemo namreč na intervencijah, ki niso gasilske in aktivirajo gasilce samo za zavarovanje
gasilcev.
Poveljnik sprašuje navzoče ali se to dogaja tudi po ostalih terenih. Tudi ostali so povedali svoje
izkušnje, kjer opažajo povečanje intervencij, ki niso gasilske.
Sklep: Opravi se delovni sestanek z MORS, MNZ, URSZR in NMP na temo sodelovanja
gasilcev pri helikopterskih posredovanjih.
Jurkovič je predstavil način posredovanja gasilcev na konkretnem primeru iz domačega okolja.
Muhič je predlagal, da se preuči predloge za sofinanciranje GZRO za leto 2019. Iz terena
namreč prihajajo predlogi, da bi se doreklo nabave vozil GVGP v notranjosti države.
Poveljnik je povedal, da je potrebno pripombe oziroma predloge pripraviti pred objavo razpisa.
Razpisni kriteriji so določeni in predstavljajo minimalne zahteve.
Sklep: Člani poveljstva podajo predloge za dopolnitev razpisnih pogojev in seznama opreme
glede na lanski razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Predloge bo
preučila komisija.
Janežič je izpostavil problematiko zdravniških pregledov. Zdravstveni domovi nočejo
opravljati pregledov zato se na terenu pojavlja precej slabe volje.
Poveljnik pove, da so težave dejansko zaznane na terenu. V najkrajšem možnem času se bo
opravilo sestanek z Ministrstvom za zdravstvo in splošnimi zdravniki. Predlaga še, da se tam,
kjer so težave z osebnimi zdravniki, v prehodnem obdobju, gasilci obračajo raje na medicino
dela in športa.
Zaradi pomanjkanja navodil in anarhije, ki vlada v zdravstvu se osebni zdravniki upirajo
izvajanju zdravniških pregledov.
Jurkovič je povedal, da je URSZR poslala poziv, da pošljemo pripombe na Zakon o varstvu
pred požarom / iščejo se pobude za spremembe, da bi se zakon lahko odprl in tudi spremenil.
Pripombe je potrebno posredovati do 23.11. Komisija za preventivo bo imela 20.11. sestanek,
nato se bo pripravilo pripombe za URSZR.
Sklep: člani poveljstva do 19.11.2018 pošljejo na Gasilsko zvezo Slovenije svoje pripombe na
Zakon o varstvu pred požarom, ki jih bo preučila Komisija za preventivo.

Rančigaj je v nadaljevanju predstavil primer dobre prakse, ki se navezuje na opravljanje
zdravniških pregledov.
V nadaljevanju je sledila še kratka razprava na temo veljavnosti zdravniških spričeval.

7. Razno
Muhič je podal informacijo, da je PV-2 od letošnjega leta v lasti Gasilske zveze Slovenije.
Vozilo je operativno. To soboto bo sodelovalo v iskalni akciji na Krvavcu. Vozilo je na voljo
za večje vaje na nivoju regij oziroma gasilskih zvez.

Seja se je zaključila ob 19:40 uri.

Zapisal:
Marko Marčelja
Poveljnik GZS
Franci Petek

