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Z A P I S N I K 
 

2. seje Komisije za reševanje na vodi in iz vode Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 22. 10. 2019 

ob 17. uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Gašper Janežič, Marko Šajnovič, Sašo Šulc, Dani Boltar, Tomaž 

Kristan 

OSTALI PRISOTNI: strokovna služba GZS, Dušan Vižintin 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Andrej Polajnar 

ODSOTNI: Marko Matotek 

 

Predsednik komisije Gašper Janežič je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red 

seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje 

2. Pregled aktivnosti zadnjega leta 

3. Program dela za leto 2020 

4. Priprava praktičnih vaj za temeljne učne programe usposabljanja 

5. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje 

Pri pregledu zapisnika je predsednik Gašper Janežič povzel vsebino zapisnika. V razpravo se 

vključijo vsi člani komisije in sicer na naslednje teme: 

 

− Usposabljanja na področju reševanja na vodi in iz vode, kjer je bila na predhodni seji 

izpostavljena udeležbo na tečajih, ki so za GEŠP-e brezplačni, za člane ostalih enot pa 

plačljivi. Komisija je na prvi redni seji predlagala, da bi se to poskušalo spremeniti saj je 

potreba po takih usposabljanjih tudi v enotah, ki niso GEŠP. Predsednik komisije pove, 

da je od URSZR prejel odgovor, da dodatnih usposabljanj izven enot GEŠP ne more 

financirati, lahko pa GZS usposabljanja izvede sama na osnovi njihovega pooblastila. 

Člani komisije so enotnega mnenja, da je potreba po usposabljanju enot ob večjih 
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vodotokih potrebna in utemeljena z naraščanjem števila dogodkov, ki se izvajajo na 

vodotokih v RS. 

− V zvezi z usposabljanji se predlaga tudi, da bi se komisija udeležila ogleda izvajanja 

usposabljanja v gasilski šoli v sosednji R.Avstriji (Lebring) ter, da bi se seje komisije 

izvajale na terenu in tako omogočale spoznavanje enot in izmenjavo izkušenj. 

Na osnovi navedenih razprav se sprejmejo: 

Sklep št. 4/2019: 

Komisija sprejema in potrjuje zapisnik 1. redne seje. 

Sklep št. 5/2019: 

Na URSZR se pošlje dopis, v katerem se opozori na potrebo po usposobljenih reševalcih na 

vodi ob vseh večjih vodotokih, kjer delujejo tudi PGD, ki nimajo statusa GEŠP, število 

prireditev in dogodkov na in ob vodotokih pa je vedno večje. V dopisu se predlaga oz. pozove 

URSZR da se v usposabljanj reševalcev na vodi, ki jih izvaja URSZR vključi tudi takšna PGD. 

Sklep št. 6/2019: 

Seje komisije naj se v kolikor je možno čim več odvijajo po terenu in na tak način omogočajo 

spoznavanje enot na terenu ter izmenjavo izkušenj. 

 

Ad 2. 

Pregled aktivnosti zadnjega leta 

Glede poročil o aktivnostih se člani komisije dogovorijo, da do 15.11.2019 na GZS 

(dusan.vizintin@gasilec.net) pošljejo seznam aktivnosti, ki so se odvijale v letu 2019 v zvezi z 

reševanjem na in iz vode. Na GZS se prejete podatke uredi in pošlje v dopolnitev regijskim 

poveljnikom. Seznam aktivnosti se nato sproti dopolnjuje. 

 

Ad 3. 

Program dela za leto 2020 

Predsednik komisije predstavi plan dela za leto 2019 ter člane komisije pozove k predlogom za 

leto 2020. Odpre se razprava in sprejme: 

Sklep št. 7/2019: 

Predlog plana dela za leto 2020: 

 Naloga: Časovni okvir Nosilec naloge 

1. Sodelovanje z URSZR in ostalimi službami s 

področja reševanja iz vode in na vodi 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

reševanje na vodi in iz vode 
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2. Sodelovanje pri predstavitvah, seminarjih za 

reševalce iz vode, na predstavitvah opreme in 

novosti za reševalce 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

reševanje na vodi in iz vode 
 

3. Priprava gradiv za temeljne programe 

usposabljanj prostovoljnih gasilcev 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

reševanje na vodi in iz vode 

4. Aktivno delo komisije: 

-2-3 seje 

-druge aktivnosti članov po programu dela 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

reševanje na vodi in iz vode 
 

 

Ad 4. 

Priprava praktičnih vaj za temeljne učne programe usposabljanja 

Predsednik komisije seznani člane, da se je v sklopu priprav praktičnih vaj za temeljne učne 

programe na komisijo obrnil aktiv, ki pokriva področje reševanja ter komisijo zaprosil za 

pripravo praktičnih vaj na temeljnih učnih programih. Pri pregledu programov in formativnih 

ciljev se dogovori, da si člani med sabo razdelijo poglavja, in sicer: 

Tečaj za operativnega gasilca: 

− Poglavje POPLAVE – Gašper Janežič in Tomaž Kristan 

− Poglavje REŠEVANJE NA IN OB VODI – Sašo Šulc 

Tečaj za višjega gasilca: 

− Poglavje REŠEVANJE NA IN OB VODI – Dani Boltar in Marko Šajnovič 

Vaje se pripravijo in medsebojno pregledajo in uskladijo. Končna verzija se izdela do 

31.12.2019. Pri predlogih se upošteva, da se vaje pripravijo na način, ki bo uporaben in 

primeren za gasilce na celotnem teritoriju države in ne le za tiste, ki so neposredno ob 

vodotokih 

Ad 5. 

Razno 

Ni vsebine. 

 

Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Gašper Janežič 


