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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 
 

2. seje Komisije za tekmovanja, ki je bila 

v torek, 19. februarja 2019, ob 16.00 uri, 

v  prostorih KS Blagovica (Blagovica 7, 1223 Blagovica). 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  

3. Informacija o izdaji nove knjižice Pravila GŠTD 

4. Usposabljanje sodnikov (pred začetkom ciklusa, FC) 

5. Mladinska olimpijada 2019 

6. Mednarodno tekmovanje Bogatajevi dnevi 2019 

7. Informacija o pripravah na gasilsko olimpijado 2021 

8. Pobude in predlogi 

9. Razno 

 

 

Prisotni:  

 člani komisije: Zvonko Glažar, Rudi Gomboc, Štefan Flisar, Ivan Jezernik, David Krk, 

Andrej Grgovič; 

 ostali: Franci Petek, poveljnik GZS; Adriana Cividini, strokovna sodelavka GZS. 

 

Opravičeno odsoten: 

 član komisije: Rudi Kofalt. 

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Zvonko Glažar je pozdravil vse prisotne, predvsem domače gasilce PGD Blagovica in Francija 

Petka, poveljnika Gasilske zveza Slovenije. 

 

Dnevni red je komisija dobila po elektronski pošti. 

 

SKLEP: 

Potrdi se dnevni red 2. seje. 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje  

 

Zvonko Glažar je predstavil sklepe 1. seje in zapisnik predlagal v potrditev. 

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 1. seje. 
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3. Informacija o izdaji nove knjižice Pravila GŠTD 

 

Zvonko Glažar je poročal o pripravi nove vsebine knjižice, ki je že v fazi priprave za tisk. Pravila 

tekmovanja gasilskih dvojic se bodo glede na aktualizacijo v zadnjem obdobju vnesla v naslednjo 

izdajo knjižice.  

Franci Petek je predlagal, da se za starejše gasilke sprejme sklep, da lahko v prehodnem obdobju 

še tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti. Tekmovalne enote so namreč že 

oblikovane in ni korektno, da se z izdajo knjižice spremenijo pravila tik pred začetkom 

tekmovalnega ciklusa sodelovanja za 10 let. Po razpravi je komisija potrdila predlog in da bi 

prehodno obdobje trajalo do 31.12.2020. 

 

SKLEPA: 

Komisija se je seznanila z informacijo o izdaji nove knjižice GŠTD 2019. 

Poveljstvu se posreduje predlog za starejše gasilke, da lahko v prehodnem obdobju do 31.12.2020 

še tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti.  

 

4. Usposabljanje sodnikov (pred začetkom ciklusa, FC) 

 

Zvonko Glažar je predlagal naslednji razpored predavanj oziroma priprave gradiva za cikel 

tekmovanj 2019-2020: 

- Zvonko Glažar: vaja z MB, starejši gasilci; 

- Andrej Grgovic: vaja z ovirami in štafeta – mladinci, mladinke; 

- Ivan Jezernik: vaja z vedrovko, prenos vode – pionirji, ponirke; razvrščanje – oboje; 

mokra vaja s hidrantom, testiranje; 

- Franci Petek: taktična mokra vaja; 

- Rudi Kofalt: pionirska in članska štafeta; 

- Adriana Cividini: pravila.  

 

Izvede se dva posveta za regijske poveljnike, poveljnike GZ in njihove pomočnike (Ig, Pekre). 

Nato se začne z izvedbo posvetov sodnikov po regijah. Termine in lokacije predlagajo regijski 

poveljniki. Predavanja po regijah izvajata dve skupini: Glažar in Jezernik ter Grgovič in Kofalt.  

 

Na posvete se vabi vse sodnike, tudi zadnji dve skupini novih sodnikov. Starostne omejitve ni. 

Enkrat je možen popravni izpit. Prijave na posvete potekajo preko Vulkana. Sodniške izkaznice 

podpisujejo regijski poveljniki z žigom regije ali GZ, v kateri je testiranje.  

 

Testne pole pripravijo vsi predavatelji korespondenčno, A in B skupino testov, ki zajemajo 

tematiko ciklusa tekmovanj 2019-2020.  

 

SKLEP: 

Potrdi se predlagani način izvedbe posvetov s testiranji za cikel tekmovanj 2019-2020. Termine z 

ICZR, regijskimi poveljniki in komisijo usklajuje Adriana Cividini in poskrbi za obveščanje vseh. 

 

 

Posvet za sodnike in organizatorje tekmovanj gasilskih dvojic se organizira predvidoma 7. 3. 2019 

v Oplotnici. Posvet vodi Rudi Gomboc. Vabimo vse organizatorje in sodnike iz leta 2018. 

 

SKLEP: 

Potrdi se predlagani način izvedbe posveta za tekmovanje gasilskih dvojic za leto 2019.  
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5. Mladinska olimpijada 2019 

Skladno s predhodnimi dogovori bo izbirno tekmovanje bo v soboto, 13. 4. 2019, trening pa 30. 3. 

2019, na stadionu v Slovenski Bistrici. Izvajali se bosta dve vaji in dve štafeti, vsaka boljša vaja 

bo štela za rezultat. Izvaja se po pravilih CTIF, upošteva se dan nastopa na olimpijadi.  

Zvonko Glažar predlaga podobno sestavo ocenjevalnih komisij kot na prvem izbirnem 

tekmovanju v Radljah ob Dravi. Čistopis predloga pripravi Ivan Jezernik.  

Po sestanku komisije je prvi sestanek z ekipami, kjer se jim predstavi vse znane informacije glede 

olimpijade v Švici, zaključke s šolanja sodnikov v Linzu in informacije glede treninga in drugega 

izbirnega tekmovanja. Na sestanku bodo desetarji izžrebali tudi vrstni red nastopa na treningu in 

izbirnem tekmovanju, ki bosta identična.  

 

SKLEP: 

Potrdi se informacije in predlagan načrt aktivnosti za drugo izbirno tekmovanje za mladinsko 

olimpijado 2019. 

 

6. Mednarodno tekmovanje Bogatajevi dnevi 2019 

 

Mednarodno tekmovanje naj bi bilo v soboto, 8. 6. 2019, v okviru Bogatajevih dnevov ZIR 2019 

v Postojni. Podrobnega programa prireditve še ni.  

 

7. Informacija o pripravah na gasilsko olimpijado 2021 

 

Franci Petek je podal informacije glede priprav na organizacijo gasilske olimpijade 2021: 

- logotip je pripravljen za potrditev na organih; 

- opravljen razgovor z županom (razumevanje in podpora);  

- komisija CTIF si je že ogledala pogoje, naslednji obisk bo septembra 2019; 

- organizacijski odbor bo potrjen na organih; 

- promocija bo že v Švici 2019; 

- nabavili bomo opremo in merilne naprave ter monitorje; 

- pripravlja se nov program za tekmovanja; 

- opraviti moramo sestanek s predsednikom Vlade RS, kot tudi z ministri;  

- s Celjskim sejmom cene za najem še niso dogovorjene; 

- poleg nastanitev v šolah bo potrebno zagotoviti dodatne sanitarije, kopalnice… 

 

SKLEP: 

Komisija se je seznanila s podanimi informacijami poveljnika glede olimpijade leta 2021 v Celju.  

 

8. Pobude in predlogi 

 

Štefan Flisar je vprašal kje je lahko odložen spojni ključ pri delu s hidrantom. 

Komisija je bila soglasna, da velja enako, kot pri delu s trojakom. 

 

SKLEP: 

Pri hidrantu je spojni ključ lahko odložen tako, da tekmovalec lahko upravlja s hidrantom.  

 

9. Razno 

Adriana Cividini je predlagala, da zaradi lažjega usklajevanja terminov komisija predlaga 

nadzornike pokalnih tekmovanj za leto 2019. 

 

Člansko: 

- Kamence, 18. 5. 2019: Ivan Jezernik; 

- Hajdoše, 25. 5. 2019: Andrej Grgovič; 

- Podgorci, 15. 6. 2019: Zvonko Glažar:  
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- Štrekljevec, 22. 6. 2019: Štefan Flisar; 

- Škofja vas, 21. 9. 2019: Zvonko Glažar.  

 

Starejši: 

- Oplotnica, 18. 5. 2019: Štefan Flisar; 

- Prepolje, 1. 6. 2019: David Krk; 

- Vojnik, 22. 6. 2019: Zvonko Glažar:  

- Polje, 13. 7. 2019: Rudi Kofalt; 

- Latkova vas, 10. 8. 2019: Ivan Jezernik; 

- Lovrenc na Dravskem Polju, 17. 8. 2019: Štefan Flisar;  

- Prevalje, 14. 9. 2019: Zvonko Glažar.  

 

SKLEP: 

Na osnovi predlogov za nadzornike pokalnih tekmovanj se po potrditvi sodelovanja s trani 

predlaganih pripravi čistopis nadzornikov za pokalna tekmovanja 2019, ki ga potrdi poveljnik 

GZS.   

 

 

Dodatne razprave ni bilo. 

 

Sejo smo končali ob 18:00 uri. 

 

Zapisala: Adriana Cividini 

  
 

Predsednik Komisije za tekmovanja:  

  Zvonko Glažar  

 

 


