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reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi,program E  

3. Program dela Komisije za leto 2018 -2019 
4. Razno 

 

 

1. Predstavitev članov komisije 
 

Predsednik  komisije Gašper Janežič je pričel z sejo.  Uvodoma je povedal nekaj o sebi in pozval še 
ostale člane h kratki predstavitvi. 
Vsi člani komisije so predstavili svoja  udejstvovanja na domačem terenu s področja reševanja na vodi 
in iz vode. 
Seji se je pridružil tudi poveljnik GZS, ki je predstavil cilje komisij in komisiji zaželel uspešno delo v tem 
mandatu. Želi si , da se tudi na tem področju zadeve ustrezno uredi. 
Janežič je v nadaljevanju predstavil pot nastajanja strokovnih komisij, ki spadajo pod poveljstvo 
Gasilske zveze Slovenije. Komisija je bila potrjena na poveljstvu. Glede na predloge regij se je poskušalo 
sestaviti komisijo iz članov, ki pokrivajo vodotoke večjih rek. 
 
V nadaljevanju je predsednik predlagal dnevni red in predlagal spremembo vrstnega reda obravnave 
posameznih točk. 
 
Sklep št. 1/2018: 
Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
 

2 Program dela Komisije za leto 2018 -2019 
 
Predsednik je predstavil Program dela za leto 2018, ki  je že potrjen in ga pokomentiral, potrebno bo 
pa pripraviti program dela komisije za leto 2019. 
 
Predsednik je odprl razpravo o možnostih izvedbe kakšnega tekmovanja na temo reševanja na vodi in 
iz vode po vzoru tekmovanj iz preteklih let. Najprej bi bilo potrebno preveriti interes enot za udeležbo. 
 



V nadaljevanju je tekla razprava tudi o izvajanju usposabljanj na področju reševanja na vodi in iz vode. 
Boltar je izpostavil udeležbo na tečajih, ki so za GEŠP-e brezplačni, za člane ostalih enot pa plačljivi. 
Predlaga, da bi se to poskušalo spremeniti saj je potreba po takih usposabljanjih tudi v enotah, ki niso 
GEŠP. 
Problemi se pojavljajo v praksi tudi pri varovanju prireditev ob vodi, ki jih lahko opravljajo le 
usposobljeni po modulu E. 
 
Poveljnik je povedal, da se bo to poskušalo z URSZR posebej dogovoriti, da bodo razpisali, če bo 
potrebno nekaj dodatnih tečajev.  
Poveljnik je pokomentiral stališče Gasilske zveze Slovenije do programov, ki jih izvaja URSZR. Za delo 
gasilcev, bi v prvi vrsti potrebovali neko vmesno usposabljanje, ki bi gasilcem dalo osnovo za varno 
delo. Dejstvo je, da so nekateri programi pre-enostavni oziroma dajejo znanja, ki jih operativni gasilci 
dobijo skozi druga temeljna usposabljanja (polnjenje vreč ob poplavah), drugi pa prezahtevni oziroma 
preveč usmerjeni v specialne veščine. 
 
V nadaljevanju je poveljnik pokomentiral še ostale točke programa dela Komisije, z željo da se čim 
hitreje uskladi tudi program dela za leto 2019. 
 
Sklep št. 2/2018: 
Komisija se je seznanila s programom dela za leto 2018, pripravi se predlog programa dela za leto 2019. 
 
 

3. Program dopolnilnega usposabljanja članov in pripadnikov gasilskih, 
potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot Civilne zaščite, ki izvajajo zaščito in 

reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na vodi - program E  

Predsednik je povedal, da program razume kot nadgradnjo modula E.  

Program je razdeljen na 2 modula: 

- Reševanje z vrvjo oziroma vrvno tehniko 

- Reševanje z motornim čolnom 

Janežič smatra, da je program načeloma vsebinsko dobro napisan.  

Šajnovič ter Šulc izpostavita vprašanje o vstopnih pogojih na tečaj. Ali kandidat potrebuje prej modul 

E , ki ga je potrebno obnavljati na 5 let. Program z vrvno tehniko pa ne predvideva obnovitvenega 

usposabljanja torej vprašanje, ki se pojavi je: ali ti Modul »vrvna tehnika« ostane, kljub temu, da ti E 

preneha veljati, če ga v obdobju 5 – ih let ne obnoviš. 

Mnenje prisotnih je, da so vstopni pogoji za modul za delo z motornim čolnom v redu.  

Kristan je v nadaljevanju seje opozoril, da  usposabljanje za delo na ledu ni zajeto v nobenem 

programu, predstavlja pa svojevrstno specifiko posredovanja. Tudi ostali člani komisije so se pridružili 

takemu mnenju. 

V nadaljevanju te točke so člani razpravljali še o organizaciji izobraževanja. Zapisano je namreč da je 

izvajalec ICZR Ig ter izobraževalne organizacije, ki pridobijo ustrezno pooblastilo. 

Predlagati je potrebno, da se jasno zapiše, da usposabljanje lahko izvaja tudi GZS.  



Predsednik komisije je izpostavil, da bo potrebno v tem primeru potrebno računati na dodatna 

finančna sredstva. 

Poveljnik je povedal, da se bo našlo ustrezno rešitev, če bo to potrebno.  

Sklep št. 3/2018: 
ICZR Ig predlagamo, da se v program zapiše, da je izvajalec usposabljanj poleg ICZR tudi GZS ter 
ostale izobraževalne organizacije z ustreznim pooblastilom. 
Predlagamo tudi, da izvedbo usposabljanja vseh (ne samo GEŠP) gasilskih enot financira URSZR. 

Preuči se možnost vključitve dodatne tematike v program – posredovanje na ledu. Kristan in Šajnovič 

pregledata predmetnika in oblikujeta predlog. 

ICZR Ig prosimo za razlago vstopnih pogojev na modul vrvne tehnike. Ali kandidat za pristop na tečaj 

potrebuje najprej modul E , ki ga je potrebno obnavljati na 5 let. Program z vrvno tehniko ne predvideva 

obnovitvenega usposabljanja torej je vprašanje - ali modul »vrvna tehnika« ostane pripadniku, kljub 

temu, da ti E preneha veljati, če ga v obdobju 5 – ih let ne obnoviš. 

Rok za pripravo predloga odgovora za ICZR Ig je 15.10.2018. 

 

4. Razno 
 

Pod to točko so člani razpravljali o raznih drugih usposabljanjih, ki se še izvajajo na terenu v povezavi 

z vodo (voditelji čolnov itd.) ter o sami zgodovini aktivnosti potapljačev v Sloveniji. 

Predsednik komisije je poudaril, da delo te komisije ni usmerjeno toliko v potapljače ampak v delo 
reševalcev na vodi in iz vode. 
 
 
Predsednik je sejo zaključil ob 16:00 uri. 
 
 
 
 

Predsednik komisije 
Gašper Janežič 

 
 
 
  


