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: 29. 1. 2019
ZAPISNIK
7. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije,
ki je bila v torek, 29. januarja 2019, ob 16.00 uri,
v prostorih PGD Polhov Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo o izvajanju sklepov 6. seje in potrditev zapisnika
3. Gasilska tehnika (prenova gasilske uniforme, širitev delovne skupine za preglede
vozil, razpis za sofinanciranje GZRO)
4. Regijski poligoni (merila za vrstni red izgradnje 2. krog)
5. Tekmovanja (Pravila GŠTD, gasilska olimpijada 2021, popravek razpisa tekmovanj
2019-2020, izbirno mladinsko tekmovanje 2019)
6. Cenik gasilskih storitev
7. Preimenovanja v čine
8. Poročila o delu komisij (poslati kratka pisna poročila do 24.1.)
9. Predlogi in pobude
- Predlog GZ Kidričevo
10. Razno
Prisotni:
-

Člani Poveljstva (20): 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, Dušan Utroša, Marko Bokal,
Marko Gorše, Stanko Močnik.

-

Predsednik NO: Franci Rančigaj
Član UO GZS : Franc Bradeško
Predsednik PGD Polhov Gradec: Andrej Janša
Poveljnik PGD Polhov Gradec: Jure Grjolj
Predsednik GZ Dolomiti: Franc Zibelnik
Poveljnik GZ Dolomiti: Filip Božnar
Župan Občine Dobrova – Polhov Gradec: Franc Setnikar
Podsekretar za gasilstvo na URSZR: Branko Sojer
Strokovna služba GZS: Adriana Cividini
Studio Design: Sonja Šterman

Opravičeni:
- Člani Poveljstva (2): Primož Ternik, Martin Lužar.
Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije je otvoril sejo in pozdravil vse prisotne.

Besedo je predal Andreju Janša, predsedniku PGD Polhov Gradec, ki je predstavil domače
društvo. Nato je besedo predal Francu Zibelniku, predsedniku GZ Dolomiti, za tem pa Francu
Bradešku, predsedniku Regije Ljubljana 1. Prisotne je nagovoril tudi Franc Setnikar, župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec.
1. Potrditev dnevnega reda
Poveljnik je predlagal v sprejem dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.
SKLEP: Poveljstvo je soglasno sprejelo dnevni red 7. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.
2. Poročilo o izvajanju sklepov 6. seje in potrditev zapisnika
Poveljnik je predstavil sklepe 6. seje (skupne) in predlagal potrditev zapisnika za sklepe
Poveljstva. Obvestil je, da sestanka s Policijo in Slovensko vojsko še ni bilo.
SKLEP: Poveljstvo je soglasno sprejelo zapisnik 6. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.
3. Gasilska tehnika (prenova gasilske uniforme, širitev delovne skupine za preglede
vozil, razpis za sofinanciranje GZRO)
Člani so z gradivom prejeli poročilo o delu Komisije za tehniko.
Poveljnik je predlagal, da se najprej predstavi predloge sprememb gasilske uniforme, ki jih je
na zadnji seji obravnaval tudi Upravni odbor.
Sonja Šterman je predstavila predlagane spremembe gasilske uniforme, o katerih so člani
Poveljstva sproti razpravljali in se na osnovi predstavitve vzorcev tudi opredelili.
Pri moški uniformi bo nova tkanina, kot pri ženski. Zadnji predlogi za suknjo: enoredno
zapenjanje na štiri gumbe, brez žepov in poklopcev zgoraj – samo linija za odlikovanja, zadaj
razporek, ovratni del višji, spodnji žepi brez gumbov, zaokrožen spodnji del. Hlače: nekoliko
ožje, varianta z gubami, zadaj dva žepa, rdeča črta ostaja.
Cene nove gasilske uniforme naj bi bile zaradi tkanine nekoliko višje.
Na predlog članic je predlagana tudi posodobljena ženska uniforma: krajši suknjič, žepi večji,
hlače z višjimi, krajšimi žepi, krilo ožje s pasom.
Moška kapa bo spredaj nižja, bolj naprej. Dodano bo več pene v notranjosti, etiketa, prostor za
ime in priimek. Predlagano je bilo tudi zračenje. Dodati je treba novo kapo za nižje častnike.
Pri ženskem klobučku bo predpisana višina, ker se sedaj na trgu pojavljajo različne višine.
Pri srajcah bodo posodobljeni detajli.
Sonja Šterman je predstavila tudi druge predloge delov uniforme: plašč (nov kroj, snemljivi
vložek, pokrivalo za kapo, več žepov), vetrovka (10 cm daljša od suknjiča), usnjeni pas (inox
sponka, z laserjem graviran gasilski znak), nogavice (klasičen in podaljšan kroj), rokavice
(usnjene), čevlji, šal.
Poveljnik je obvestil, da bo predlog predstavljen na Dnevu predsednikov in poveljnikov, nato
sledi faza testiranja testne skupine. Na osnovi uporabe podali pripombe in predloge, ki bodo
predmet razprave in končnega sprejema na seji Poveljstva.

SKLEPI:
Poveljstvo je soglasno potrdilo predlog nove gasilske uniforme.
Moška kapa ostane brez luknjic za zračenje.
Doda se nova kapa za nižje gasilske častnike.
Projekt prenove se nadaljuje skladno s programom.
Klemen Repovš je poročal o zadnjem sestanku Komisije za sofinanciranje. Predloge za
vključitev novih predmetov sofinanciranja je nato obravnavala Komisija za tehniko dne
15.1.2019. Potrdili so stikala PRCD-K in PRCD-S kot ustrezna za sofinanciranje. Za nadtlačne
ventilatorje komisija še preučuje standarde. Predlagano je, da se omeji pretok zrak minimalno
20 m3 na uro. Za termo kamere se prilagodi minimalne zahteve.
SKLEP:
Poveljstvo je soglasno sprejelo, da se v razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme na novo vključi:
- nadtlačne ventilatorje,
- stikala PRCD-K in PRCD-S.
Tomaž Vilfan je predlagal, da bi se v bodoče nabor predmetov sofinanciranja določal prej, ker
razpisno obdobje že teče. Poveljnik je odgovoril, da se lahko društva prijavijo, če so tako
opremo že kupila, je pa to predvsem vzpodbuda za naprej, da društva nabavijo opremo, ki je
potrebna in kvalitetna.
Klemen Repovš je tudi povedal, da je bil na seji Komisije za tehniko potrjen predlog
aluminijaste svečane čelade novega izdelovalca. Zaloge starih čelad na tržišču so namreč pošle.
SKLEP:
Poveljstvo je soglasno potrdilo svečano aluminijasto čelado.
Klemen Repovš je obvestil, da bo imela Komisija za tehniko v prvem polletju dve seji za
pregled opreme (13.2. in 17.4.).
Komisija za tehniko je na svoji 2. seji dne 15.1.2019 pripravila tudi predlog za nove člane
delovne skupine za preglede gasilskih vozil. Poleg obstoječih članov se delovni skupini
pridružijo Marko Bokal, Denis Slavec, Martin Cmok.
SKLEP:
Poveljstvo sprejme predlog Komisije za tehniko za razširitev Delovne skupine za preglede vozil
s tremi novimi člani: Marko Bokal, Denis Slavec, Martin Cmok.
Samo Steblovnik je vprašal, kaj je s pobudo Mariborske in Koroške regije glede lahkih
tehničnih oblek.
Poveljnik je odgovoril, da še niso tipizirane, zato zaenkrat ne morejo biti predmet
sofinanciranja. Poveljnik se strinja, da bo v bodoče treba tipizirati obleke za druge vrste
intervencij (poplave, neurja…), ker je gasilska zaščitna obleka predraga za splošno uporabo na
intervencijah.
Darko Muhič je vprašal kakšne so ugotovitve analize vzorca delovne obleke s tržišča. Poveljnik
je odgovoril, da analiza teče in bo Komisija za tehniko pripravila zaključke.

4. Regijski poligoni (merila za vrstni red izgradnje 2. krog)
Člani so z gradivom prejeli predlog meril za določitev vrstnega reda izgradnje regijskih
poligonov, ki jih je predstavil Dušan Vižintin.
Poveljnik je predlagal, da imajo prednost tisti, ki bodo ponudili več dodatnih vsebin poligona.
Obvestil je tudi, da se cene poligonov višajo. Sredstva iz požarnega sklada so stabilna, kot tudi
iz gasilske znamke, vendar jih ni toliko kot smo planirali. V kolikor bi zagotovili premostitveni
kredit bi lahko pohitrili gradnjo poligonov in se izognili višanju cen.
Borut Lončarevič meni, da bi morala biti neka uravnilovka za teritorialno pokrivanje, ne da so
regije z manj operativnimi člani kasneje na vrsti, nato pa kaznovane še s tem, ker ne morejo
ponuditi več. Konkretnih predlogov meril pa nima.
Poveljnik je ponovno poudaril, da se bo brez dodatnega sofinanciranja gradnja bistveno
podaljšala.
Gašper Janežič sprašuje, kako je z gradnjo poligona na Dolenjskem, ki so mu dali prednost v
Belokranjski in Posavski regiji v 1. krogu. Meni tudi, da ni prav, da je število operativnih
gasilcev merilo.
Poveljnik je poudaril, da so operativni gasilci kot dodaten kriterij, v kolikor bi bila dva predloga
zelo podobna. Omenil je tudi, da v kolikor bo kateri že potrjeni kandidat zamujal s planom
izgradnje se preskoči vrstni red.
SKLEPI:
Poveljstvo je soglasno potrdilo pripravljena merila za vrstni red izgradnje regijskih poligonov
– drugi krog, v katera se doda še določilo: v kolikor se pojavijo težave s pridobivanjem ustrezne
dokumentacije, se lahko vrstni red zamenja. Doda se tudi rok za zbiranje predlogov regij: do
29.3.2019.
5. Tekmovanja (Pravila GŠTD, gasilska olimpijada 2021, popravek razpisa
tekmovanj 2019-2020, izbirno mladinsko tekmovanje 2019)
Člani so z gradivom prejeli poročilo o delu Komisije za tekmovanja in predloge sklepov.
Zvonko Glažar je uvodoma razložil razloge za prenovo Pravil gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin: pošla je naklada knjižice, posodobitev z mednarodnimi pravili, predlogi
s terena.
Na kratko je predstavil bistvene spremembe.
Pionirji in pionirke bodo lahko tekmovali z dopolnjenimi 6. leti na dan tekmovanja, opredeli se
dodatne točke za 6 letnike in prilagodi ostale lestvice.
Starost starejših gasilk se poenoti s starejšimi gasilci, minimalna starost za oboje je 58 let.
Pri članih in članicah B se dodatne točke upošteva do 65 let.
Kategorije članov in članic lahko tekmujejo do imenovanja v vrsto člana veteran brez čina
pripravnika dve leti od prvega nastopa na tekmovanju, po dveh letih pa morajo pridobiti čin
pripravnika, sicer ne morejo več tekmovati.
Na temo zadnje predlagane spremembe je bila obširna razprava (Petek, Rančigaj, Močnik
Vilfan, Gorše, Bokal, Utroša, Lambizer, Vižintin).
Poveljnik je razložil, da je cilj usposobljenost kadra, s čimer so problemi. Meni, da v kolikor se
član ali članica v dveh letih od prvega nastopa na tekmovanju ne bo odločil za pridobitev čina

pripravnik, ni zainteresiran za delo v gasilstvu. Odločiti se moramo, ali želimo kvaliteto ali
kvantiteto kadra. Program usposabljanja za pripravnika ni časovno tako obširen ter zajema
vsebine, ki bi jih moral poznati vsak član naše organizacije.
Nekateri člani Poveljstva se bojijo upada števila tekmovalnih enot, čeprav vsi podpirajo
usposobljenost članstva. Nekateri so celo mnenja, da bi moral vsak član organizacije imeti čin
pripravnika, kar je bilo že predlagano pri spremembi zakona, vendar takratni Upravni odbor
tega predloga ni podprl.
SKLEP (18 ZA, 2 PROTI):
Poveljstvo je potrdilo, da morajo člani in članice po nastopu na prvem tekmovanju v dveh letih
pridobiti čin pripravnika.
Zvonko Glažar je nadaljeval z razlago predlaganih sprememb.
V poglavju diskvalifikacija je dodano, da ob nedokončani vaji dobijo tekmovalne enote značke
in ostanejo v seznamu enot. Črtanje ostane samo za diskvalifikacijo zaradi kršitev zaradi
vedenja.
Pri vajah raznoterosti se mora desetar tudi opremiti s pasom in čelado.
Pri vseh polaganjih cevovodov je ob progi predvidena markacija za odlaganje spojk cevi, pri
čemer se izognemo označevanju s strani tekmovalcev.
Pri štafeti s prenosom vode se zniža posoda za zajemanje vode in se v teh dimenzijah dobi tudi
na trgu.
V vajah razvrščanja se posodobi vsebino skladno z novim Gasilskim priročnikom o razvrščanju.
Mladinska vaja z ovirami se posodobi z zadnjimi pravili CTIF.
Pri vaji s hidrantom za starejše se briše elektronsko merjenje.
Taktični mokri vaji se doda možnost elektronskega merjenja.
Prečiščena je tudi ostala vsebina in posodobljene fotografije.
Tomaž Vilfan je predlagal, da se pri taktični mokri vaji ukine kazenske točke za elektronski
vžig, saj se na motornih brizgalnah dela škoda.
SKLEP:
Poveljstvo je soglasno potrdilo, da se črta dodatne točke za elektronski vžig pri taktični mokri
vaji.
SKLEPI:
Potrdi se nova Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2019.
V razpisu ciklusa tekmovanj 2019-2020 se spremeni norme za starejše gasilke za regijska
tekmovanja na 410 točk in za državno tekmovanje na 420 točk.
Drugo izbirno tekmovanje za mladinsko olimpijado 2019 bo v soboto, 13.4.2019, na stadionu
v Slovenski Bistrici.
Norma za uvrstitev na mladinsko olimpijado 2019 za kategorijo mladincev je 1060 dosežnih
točk, za kategorijo mladink pa 1054 točk. To normo morajo doseči vse ekipe v času priprav
oziroma treningov.
6. Cenik gasilskih storitev
Člani so z gradivom prejeli veljaven cenik gasilskih storitev iz leta 2013.

Predloge za povišanje cen so pred sejo podali: Darko Muhič, Dušan Vižintin in Simon Černe.
Poveljnik je predlagal povišanje cen za 10%.
Darko Muhič je predlagal povišanje cen ur gasilca za 12%, ostalih postavk pa za 10%.
SKLEP:
Poveljstvo je soglasno potrdilo povišanje Cenika gasilskih storitev iz leta 2013 in sicer cen ur
gasilca za 12%, ostalih postavk pa za 10%.
7. Preimenovanja v čine
Člani so z gradivom prejeli seznam preimenovanj v čine za obdobje od 6. 11. 2018 do 18. 1.
2019.
SKLEP:
Poveljstvo GZS je soglasno potrdilo seznam preimenovanj v čine za obdobje od 6. 11. 2018 do
18. 1. 2019.
8. Poročila o delu komisij (poslati kratka pisna poročila do 24.1.)
Predsedniki komisij so pripravili poročila o delu komisij, ki so bili poslana z gradivom.
SKLEP:
Poveljstvo GZS se je seznanilo s poročili o delu komisij.
9. Predlogi in pobude
- Marko Adamič – problematika GEŠP:
Predstavil je problematiko podeljevanja koncesije GEŠP 0. ali 1. kategorije v njegovi regiji. Ni
strokovnih podlag in bodo problemi, ki jih bo imel kot regijski poveljnik. Predlaga raje dvojno
pokrivanje.
Poveljnik je povedal, da so bili predlogi pripravljeni s strani strokovnih služb.
Branko Sojer je dodal, da ni bilo vprašanje strokovnosti, bili so pritiski. Povabljeni so bili
lokalna skupnost, GZ, izpostava, enota 0. in 1. kategorije.
Stanko Močnik je vprašal, kakšen je postopek za pridobitev koncesije GEŠP.
Sojer pove, da glede na izvedene analize trenutno ni potreb po novih enotah GEŠP. Bodo pa
pripravili informacijo glede postopka.
SKLEP:
Poveljstvo se je seznanilo s pomisleki regijskega poveljnika Marka Adamiča glede podeljevanja
koncesij GEŠP.
- GZ Kidričevo – sprememba pogoje razpisa za sofinanciranje:
Prejeli smo predlog GZ Kidričevo za spremembo pogojev razpisa za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme. V imenu gasilske zveze želijo nabaviti gasilsko vozilo ZD-28, ki
sicer pripada PGD Talum Kidričevo. Vozilo bi uporabljalo vseh 8 PGD. Prosijo za spremembo

razpisa, da bi se lahko v imenu GZ Kidričevo prijavili na razpis za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme.
Poveljnik je razložil problematiko, v razpravo so se vključili tudi ostali. Pomisleki članov so,
da ne bi to postala praksa.
SKLEP (ZA:17 , PROTI:3):
Gasilska zveza lahko nabavi strateško vozilo za vsa PGD, v kolikor eno od PGD izpolnjuje
pogoje za nabavo tega vozila po minimalnih merilih. Gasilska zveza se lahko prijavi na razpis
za sofinanciranje. Komisija za sofinanciranje preuči pravne osnove in definira pogoje.
- Dušan Vižintin - inšpekcijski nadzor:
Poročal je, da je inšpekcija v enem od podjetij v Podravski regiji Saubermacher ugotovila
potrebo po ustanovitvi poklicne gasilske enote. V podjetju imajo sedaj idejo, da bi se zaposleni
včlanili v eno PGD, naredili tečaj za pripravnika in operativnega gasilca, se nato izključili iz
PGD in v podjetju pokrivali požarno varstvo, brez poklicne enote v podjetju oziroma
ustanovitve PIGD.
Poveljnik je predlagal, da se pridobi odločba inšpekcije in izdane ukrepe.
Branko Sojer bo preko URSZR preveril ta primer.
- Tomaž Vilfan:
GZ Gorenjske predlaga, da URSZR uporablja pravilne izraze prostovoljna gasilska enota v
prostovoljnem gasilskem društvu.
URSZR tudi predlaga, da se v SPINU za izpolnjevanju poročil doda nivo občinski poveljnik.
Drugi člani se strinjajo, da se doda tudi nivo regijski poveljnik.
Opozoril je, da IPF tudi drugim organizacijam daje popuste v različni višini, ne samo nam.
Predlaga, da naj GZS apelira na PGD, naj ne predvajajo glasbe med pavzami na veselicah, saj
s tem niso zavezani za plačilo pavšala.
Vprašal je, če je že kaj znano glede usposabljanja na temo uporabe ozemljitvenih palic na
železnici.
Branko Sojer bo na URSZR podal podane predloge glede izražanja in Spina.
Poveljnik je odgovoril, da je problematika IPF sedaj dobro rešena, med 32 in 35 EUR za celo
leto, če se gasilska organizacija prijavi do roka in ustrezno poroča o izvedenih delih. Večji
problemi so s Sazasom.
Glede ozemljitvenih palic je povedal , da usposabljanje s strani železnic ni problem, vendar se
je potrebno dogovoriti za konkretno izvedbo.
10. Razno
- Bogatajevi dnevi:
Poveljnik je člane obvestil, da bodo Bogatajevi dnevi med 6. in 8. junijem 2019 v Postojni.
- GIS podatki:
Iz URSZR smo na GZS prejeli dopis na temo geografskega sloja teritorialnih gasilskih enot.
Prosijo nas za posredovanje novega sloja teritorialnih gasilskih enot oziroma podatke
pokrivanja oziroma delovanja posameznih teritorialnih enot in sicer po gasilski zvezi, enoti,
občini, naselju in to s podatki o prostorskem okolišu.

Branko Sojer je razložil problematiko. Zadnji teritorialni sloj je bil narejen 2003 in je potreben
posodobitve. Od GZS pričakujejo podatke o pokrivanju enot. Dobili bomo nadaljnje
informacije glede izvedbe.
- Borut Lončarevič – aplikacija vodenje večjih intervencij:
Postavil je vprašanje v kakšni fazi je razvoj aplikacije za vodenje večjih intervencij.
Poveljnik je odgovoril, da trenutno zadeve stojijo.
- Simon Černe – aktiviranje RECO:
Vprašal je, ali je GZS poslala podatke o novih regijskih poveljnikih na CORS. Ob zadnji
intervenciji je bil namreč obveščen prejšnji regijski poveljnik.
Gasilska zveza Slovenije preveri podatke na CORS oziroma jih ponovno pošlje.
Seja se je zaključila ob 19:45 uri.

Zapisala:
Adriana Cividini
Poveljnik GZS:
Franci Petek

