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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Ljubljana, Tržaška 221 

 01 241 97 57, 041 384 994 

Fax: 01 241 97 64 

 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net 

 

 

 

ZAPISNIK 
 

1. seje Komisije za tekmovanja, ki je bila 

v torek, 6. novembra 2018, ob 17.00 uri, 

v  prostorih GZ Žalec (Ulica Heroja Staneta 1, 3310 Žalec) 

 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Analiza pokalnih tekmovanj GZS 2018 

3. Analiza državnega gasilskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta 2018 

4. Drugo izbirno mladinsko tekmovanje za olimpijado 2019  

5. Načrt za posodobitev knjižice GŠTD 

6. Poročilo s sestanka komisije za tekmovanje pri CTIF ter poročilo o aktivnostih za gasilsko 

olimpijado v Sloveniji 2021 

7. Osnutek programa dela za leto 2019 

8. Aktualnosti v GZS 

9. Pobude in predlogi 

10. Razno 

 

 

Prisotni:  

 člani komisije: Zvonko Glažar, Rudi Kofalt, Rudi Gomboc, Štefan Flisar, Ivan 

Jezernik, David Krk, Andrej Grgovič. 

 ostali: Franci Petek, poveljnik GZS; Neža Strmole, strokovna sodelavka GZS. 

 

 

Sejo je vodil predsednik komisije Zvonko Glažar.  

 

 
1. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 
Zvonko Glažar pozdravi prisotne, predvsem poveljnika GZS, Francija Petka in novega 

člana komisije, Davida Krka.  

 

Dnevni red je komisija dobila po elektronski pošti. 

 

SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 1. seje. 

 

 

mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net


2 

 

2. ANALIZA POKALNIH TEKMOVANJ GZS 2018 

 

Neža Strmole predstavi analizo vseh pokalnih tekmovanj v letu 2018. Pregledajo se vse 

podane opombe tekmovalnih enot. 

 

 SPAJANJE SESALNEGA VODA 

 

Andrej Grgovič: v kolikor se tekmovanja delajo na 14 dni je problem za tiste, ki imajo 

delovne sobote. Razlika med tekmovanji naj bo vsaj tri tedne. Vezano na opombo, da 

se povelje začne v času, ko desetar zapušča mesta – ekipe se pred začetkom objemajo, 

pozdravljajo itd. in s tem zavlačujejo začetek. Če bi oni naredil v svojem času pripravo 

in t.i. ˝medsebojno spodbujanje˝, potem verjetno do tega ne bi prišlo. 

 

Zvonko Glažar: predlog, da se ne bi tekmovanja začenja pred 15:00 je na mestu.  

 

Rudi Kofalt: tekmovanje v Zalogu se je res zaključilo ob polnoči. Bilo je 72 ekip. 

 

Ivan Jezernik: glede rezultatov ocenjevanja tekem – v Zalogu so zelo naklonjeni za to 

tekmovanje in naredijo pravo zabavo. Vendar, kot nadzorniki, pa vemo, da vse ni tako, 

kot je treba. Vidimo, da je ocena nadzornika nižja, tekmovalne enote pa so dale zelo 

visoke ocene. Razmišlja, kako bi lahko spremenili to ocenjevanje, da bi dobili še bolj 

realno sliko, če je to sploh možno. 

 

Andrej Grgovič dopolni, da je vzdušje na tekmi pomembno in tukaj je vprašanje, kako 

to ocenit. Težko je preverit, kot smo se pogovarjali tudi že v preteklosti. 

 

Franci Petek: kriteriji so postavljeni, tako da nadzornik ne more ocenjevati 

subjektivno. Tudi vsak organizator ve, kakšni so kriteriji in se lahko pripravi na to. 

 

 FIRE COMBAT 

 

Rudi Gomboc pove, da je razočaran nad sezono, vsem bo težko ustreči tudi v 

prihodnje. Sodniki morajo upoštevat pravila taka kot so napisana in ne da se na samem 

tekmovanju ugotavlja, ali bi se upoštevala pravila taka kot so, ali bi kaj prilagodili. 

Potrebno je dati večji poudarek na usposabljanja sodnikov. Sodniki so že neka 

ustaljena ekipa, ki jo je treba ˝izpilit˝. Veliko novih novosti ni več. Seznam sodnikov, 

delegiranih s strani GZS, je bil pripravljen glede na izkušnje sodnikov. 

 

Franci Petek poudari, da se mora vedet, kdo je tisti, ki odloča. Jasno je treba opredelit 

kakšno vlogo in nalogo ima posamezni sodnik, član tekmovalnega odbora na 

tekmovanju. Zavedati se je potrebno, da kar rečejo sodniki, to velja. Ne sme priti 

ponovno do tega, da se odloča publika, komentatorji… 

 

Zvonko Glažar doda, da se bo bolj podrobno reševalo problematiko na posvetu 

sodnikov FC. 

 

 POKALNO TEKMOVANJE ZA STAREJŠE GASILKE IN GASILCE 

 

Zvonko Glažar: organizatorju PGD Polje je potrebno sporočiti, da naj se tekmovanje 

začne bolj pozno. 

 

Komisija v nadaljevanju razpravlja o opremljenosti v postroju. Sprejme se, da ostane 

tako, kot je bilo do sedaj. 
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 POKALNO TEKMOVANJE ZA ČLANICE IN ČLANE 

 

Dodatne razprave pri tem tekmovanju ni bilo. 

 

 

Neža Strmole pošlje analizo pokalnih tekmovanj 2018 vsem organizatorjem. 

 

Komisija pregleda spremembe v Razpisu pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2019 in ciklusa 

gasilskih tekmovanj v letih 2019-2020. Zvonko Glažar omeni bistvene spremembe tega 

razpisa. 

 

 

3. ANALIZA DRŽAVNEGA GASILSKEGA TEKMOVANJA ZA MEMORIAL 

MATEVŽA HACETA 2018 

 

Neža Strmole poda statistične podatke letošnjega državnega tekmovanja. Zvonko Glažar poudari 

dobro organiziran posvet za sodnike in resnost ter pripravljenost sodnikov na tekmovanju. 

 

Ivan Jezernik izpostavi začetni problem, da so regijski poveljniki sodnikom, ki so jih predlagali, 

že obljubili, da sodijo. To naj se jih v prihodnosti opozori, da kasneje ni prevelikega razočaranja. 

Pohvali izvedbo posveta za sodnike. Tudi odzivi sodnikov so bili zelo pozitivni. V prihodnje 

predlaga posvet tudi z mentorji ekip, saj se je tudi na samem tekmovanju marsikatera stvar rešila z 

dialogom in pritožba ekipe ni bila potrebna.  

 

Pohvali izbiro vedrovk, saj ni bilo nobene težave. Opozarja na težavo pri mladinski vaji – 

napajanje z vodo. En dan pred tekmovanjem se je naredil test, vendar kljub temu, na tekmovanju, 

MB v vozilih niso bile izpravne. Tri ekipe so imele težavo in jim je bilo treba dovoliti 

ponavljanje. Organizator je kasneje to popravil. 

 

V nadaljevanju omeni težavo pri tesnilih pri hidrantnih nastavkih. Očitno je šlo za neizkušene 

proizvajalce, bilo je površno narejeno.  

 

Bilo je veliko pripomb s terena pri članskem tekmovanju glede časa 2 min za pripravo na 

praktično vajo. Če so si ekipe dobro prebrale vse informacije in navodila, ni bilo nobenih težav.  

 

Čeprav smo prihod in postavitev vozil natančno določali, smo imeli kljub temu nekaj težav pri 

premikanju enot z vozili na tekmovališču. Pravočasno se je to opazilo in rešilo. Kritika na 

organizatorja – dogovorjeni smo bili, da bo komisija A okrepljena z domačimi redarji za pomoč 

pri koordinaciji ekip pred vstopom v območje komisije A. Tega ni bilo, zato se je iz komisije A 

˝vzelo˝ Miha Petka, ki je odigral vlogo fantastično. Vse skupaj se je nato odlično odvilo.  

 

Zahvali se vsem organizatorjem in Štefanu Flisarju. Poudari, da je potrebno vso opremo, ki je bila 

izposojena, čim prej vrniti. 

 

Štefan Flisar pohvali tekmovanje, pozitiven odziv je dobil tudi s strani tekmovalni enot. Zahvali 

se za pomoč Franciju Petku, Zvonku Glažarju in Ivanu Jezerniku za pomoč in predloge pri 

pripravi tekmovanja. 

 

Franci Petek: če primerjamo letošnje tekmovanje z državnim tekmovanjem v Kopru, je bilo več 

težav s čevlji. Letos je imela težave le ena ekipa. Poudari, da smo sestavili dobro zgodbo, povezali 

dva velika projekta. Veliko se je dogajalo, vedno manj je teh improvizacij. Glede na število ekip 

ni bilo veliko negativnih komentarjev. 
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Rudi Kofalt omeni, da je pripomba s strani spremljevalcev / gledalcev, da so morali plačati 

vstopnico za ogled tekmovanja. Andrej Grgovič doda, da je tudi do njega prišla informacija, da je 

bilo potrebno posebej plačati vstopnico za ogled tekmovanja in posebej za seje. 

 

Franci Petek poudari, da vsi so imeli možnost gledat tekmovanja za ograjo brezplačno. Potrebno 

je preverit, saj te informacija ni prišla do GZS. Bili smo dogovorjeni za popust, ne pa za dvojno 

vstopnino. 

 

4. DRUGO IZBIRNO MLADINSKO TEKMOVANJE ZA OLIMPIJADO 2019  

 

Dne 9. 6. 2018 smo izvedli prvo izbirno tekmovanje. Na drugo izbirno tekmovanje so se uvrstile 4 

ekipe mladink in 4 ekipe mladincev. 

 

Na mladinsko olimpijado 2019 se uvrstita ena ekipa mladincev in ena ekipa mladink. Kot tretja 

ekipa pa bo tista, ki bo bližja sprejeti normi (zapisano v razpisu za leto 2018). Določiti je treba 

normo za še pred drugim izbirnim tekmovanje, ki jo mora potrditi tudi poveljstvo. 

 

Franci Petek poudari, da si moramo postaviti norme, ki ne bodo predstavljale težav in predvsem 

pritiska. Najprej moramo vedeti kakšne vedrovke bomo imeli. Takih vedrovk, kot bodo na 

olimpijadi, sedaj še ne bomo imeli. Predlaga, da norme ostanejo take kot so bile za olimpijado v 

Beljaku. 

 

SKLEP:  

Norma za kategorijo mladincev je 1060 dosežnih točk, za kategorijo mladink pa 1054 točk. Tretja 

ekipa za uvrstitev na mladinsko olimpijado 2019 bo tista, ki bo bližje sprejeti normi. To normo 

morajo doseči vse ekipe v času priprav / treningov.  

 

Sklep se predstavi poveljstvu GZS. 

 

5. NAČRT ZA POSODOBITEV KNJIŽICE GŠTD 

 

Zvonko Glažar predlaga dvodnevno delavnico, da se natančno uredi in uskladi vsebina. 

 

Zadolžitve / razdelitev disciplin: 

 Splošni del – Adriana Cividini 

 Pionirji vse  – Ivan Jezernik 

 Mladina vse – Andrej Grgovič 

 Člani MB – Zvonko Glažar 

 Taktična mokra vaja – Franci Petek 

 Dvojice FC – Rudi Gomboc 

 Starejši gasilci – dogovor, komisija 

 Vse štafete – Rudi Kofalt 

 

Predlog datumov za delavnico: 26. in 27. 11. 2018, cel dan. Lokacija določena naknadno. 

Če kdo ne bi mogel cel dan se pridruži, ko bo lahko.  

 

6. POROČILO S SESTANKA KOMISIJE ZA TEKMOVANJE PRI CTIF TER 

POROČILO O AKTIVNOSTIH ZA GASILSKO OLIMPIJADO V SLOVENIJI 

2021 

 

Zvonko Glažar poroča s sestanka komisije za tekmovanje pri CTIF v Luxembrugu. S strani 

Avstrije in Češke smo dobili ponudbo za opremo za olimpijado, imamo pa tudi mi že nekaj 
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zbranih ponudb. Na seji se je izpostavilo, da sedaj ni bilo nikjer natančno določeno, kdo je 

komisija, ki odloča o pritožbah. To bodo sedaj določili. 

 

Novost: Če se ustavi ura prehitro s strani C1, se šteje čas, ki ga merijo sodniki in se dodeli napaka 

– nepravilno delo. To je bil naš predlog, ki ga že imamo v knjižici. Predlog je komisija pri CTIF 

podprla. 

 

Drugi predlog s strani Slovenije, da bi spremenili točkovanje pri članih B, niso podprli. Razlog je, 

da druge države nimajo toliko ekip. Podprli pa so, da mi lahko kljub temu to točkovanje lahko 

sprejmemo. 

 

Franci Petek poroča o obisku predstavnikov CTIF za olimpijado 2021. Ogledali so si vse prostore 

in lokacije. Bilo jim je všeč, saj so pogoji vrhunski, seveda z malo dodelave. Tečejo že pogovori o 

nabavi nekatere opreme že letos, predvsem merilne naprave (semaforje), ki bi jih lahko preizkusili 

v prihajajočih tekmovanjih. Drugo leto bo že pripravljen logo, organizacijski odbor in celotna  

organizacijska shema. 

 

Ivan Jezernik doda, da se načrtuje, da bodo semaforji obojestranski. 

 

Franci Petek: članske rove si bomo sposodili, saj jih v Sloveniji toliko ne potrebujemo. Nekaj pa 

jih imamo. 

 

Rudi Kofalt predlaga, da se kupi nove članske rove in se jih zamenja s starimi. Tekmovanja se 

bodo odvijala, stare pa damo po lokacijah po uporabi. 

 

Franci Petek odgovori, da so vse možnosti še odprte.  

 

7. OSNUTEK PROGRAMA DELA ZA LETO 2019 

 

Komisija pregleda pripravljen predlog programa dela za leto 2019, ki ga je pripravil predsednik 

komisije.  

 

SKLEP:  

Komisija potrdi program dela za leto 2019. 

 

8. AKTUALNOSTI V GZS 

 

Franci Petek: sestavit je potrebno program dela in ga finančno ovrednotit. Komisije GZS že 

delujejo. Gradnja poligonov se nadaljujejo. Letos smo imeli elektronske znamke. Priročnik za 

razvrščanje bo šel v tisk še letos. Priročnik za protokol bo izdan kasneje. Posodobile se bodo 

uniforme. 

 

Ivan Jezernik predlaga, da se povežeta priročnik in GŠTD. Moramo pregledati in uskladiti 

vsebine. 

 

Andrej Grgovič poroča s posveta sodnikov za mladinsko gasilsko olimpijado 2019. Glede na 

olimpijado v Beljaku ni sprememb. Največja sprememba je v ekipi CTIF, ki se ukvarja z 

mladinskimi vajami. Zamenjali so celotno ekipo, niti eden od starih članov ni ostal v njej. Oprema 

v Švici bo od Švicarjev, prav tako tudi vedrovka. Do konca leta 2018 naj bi to objavili na spletni 

strani. Posveta sta se udeležila še Leonida Matjaž in Anže Šiler. 
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9. POBUDE IN PREDLOGI 

 

Ivan Jezernik predlaga posodobitev ocenjevalnih listov, da bi jih poenotili s CTIF. Na list se 

označi še, kateri sodnik je dosodil določeno napako. 

 

Modificiral se bi sistem pri ocenjevanju – program za tekmovanje. To bi združili s pripravo na 

olimpijado. Prvi del prenove/spremembe – pri komisiji A, drugi del – teren, pri vsakem 

predsedniku bi bil prenosnik, tretji del – zbiranje podatkov. Ivan je obiskal nekaj programerjev in 

se pozanimal glede tega.  

 

Komisija A – največja novost bi bila pri elektronskih podpisih. Kartica/čip, ki jo ima vsaka enota, 

prejme ekipa na komisiji A. Na njej so podatki ekipe. To prejmejo tudi predsedniki ocenjevalnih 

komisij. 

 

Tekmovališče – na vsaki progi je povezava s komisijo A. Vidijo se vse ekipe, ki so šle skozi 

pregled, kot tudi tiste, ki na to čakajo. Ko se na ˝ocenjevalni list˝ vsi podpišejo, ni več možnih 

popravkov. Ko je to potrjeno, prileti ocenjevalni list v komisijo B. V primeru, da desetar ne želi 

podpisat, lahko naredi to predsednik – z razlogom! Podpis je vsekakor potreben, da je vsak 

dokument zaključen. Ko ekipa opravi zadnjo vajo, program na to opozori – desetar odda kartico 

na zadnji komisij. Kartica potem ni več veljavna. 

 

Komisija B – rabimo 2x računalnik in dve osebi. Hitreje lahko dobimo aktualen pregled vmesnih 

rezultatov. Komisija B ima edina možnost delat spremembe – ravno zaradi pritožb. 

 

Ta program bi bil lahko pripravljen že v maju, ko se začnejo pokalna tekmovanja, regijska… 

Tako ga lahko preizkusimo in s tem dobimo tudi utemeljitev, zakaj je ta program primeren tudi za 

olimpijado. 

 

Andrej Grgovič postavi nekaj vprašanj – komu bo ta program namenjen, za CTIF ali GZS? Koliko 

bodo nižji nivoji zainteresirani za to?  Dvomi, da bo to teren uporabljal. Sistem mu je všeč, da 

gremo s tehnologijo naprej. 

 

Franci Petek pojasni, da delamo to v prvi vrsti za GZS, lahko pa ponudimo CTIF. 

 

Zvonko Glažar poudari, da je to zgolj informacija o dogajanju in da se o tem trenutno ne bo 

odločalo. 

 

 

10. RAZNO 

 

Dodatne razprave ni bilo. 

 

 

Sejo smo končali ob 20:00 uri. 

 

 

Zapisala: Neža Strmole 

 

Predsednik komisije za tekmovanje:  

  Zvonko Glažar  

  


