
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: 23. 4. 2019 
 

ZAPISNIK 
8. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, 

ki je bila v torek, 23. aprila 2019, ob 16.00 uri,  
v prostorih PGD Zagorje - mesto, Cesta Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi. 

 
Predlog dnevnega reda: 

 
1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo o izvajanju sklepov 7. seje in potrditev zapisnika 
3. Zakon o gasilstvu 
4. Izobraževanje (pravilnik o delovanju aktivov, navodila za operativne vaje IDA) 
5. Regijski poligoni (poročilo o prijavah 2. krog)  
6. Gasilska tehnika (starost gasilskih vozil iz tujine) 
7. Tekmovanja (gasilska olimpijada 2021, mladinska gasilska olimpijada 2019) 
8. Preimenovanja v čine 
9. Predlogi in pobude 
10. Razno  

 
Prisotni:  

- Člani Poveljstva (17): Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Samo 
Steblovnik, Boštjan Majerle, Klemen Repovš, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin, 
Borut Lončarevič, Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Dušan 
Utroša, Marko Bokal, Martin Lužar, Stanko Močnik, Marko Gorše. 
 

- Predsednik NO: Franci Rančigaj 
- Član UO GZS in predsednik GZ Zagorje ob Savi: Ivan Potočnik 
- Predsednik PGD Zagorje - mesto: Simon Sihur 
- Župan Občine Zagorje: Matjaž Švagan 
- Podsekretar za gasilstvo na URSZR: Branko Sojer  
- Strokovna služba GZS: Adriana Cividini 

 
Opravičeni: 

- Člani Poveljstva (5): Primož Ternik, Simon Černe, Marko Adamič, Rok 
Leskovec, Dejan Jurkovič. 

 
Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, je otvoril sejo in pozdravil vse prisotne. 
Besedo je predal Ivanu Potočniku, članu UO GZS in predsedniku GZ Zagorje ob Savi. 
Simon Sihur, predsednik PGD Zagorje - mesto je predstavil domače PGD. 
Nato je prisotne nagovoril Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi. 
 
Simon Sihur je podal pobudo za uporabo dronov v gasilstvu. Bil je namreč na sestanku po 
službeni dolžnosti, kjer pa ni bilo nobenega predstavnika URSZR, čeprav so bili vabljeni. 



 
1. Potrditev dnevnega reda 

 
Franci Petek je predlagal v sprejem dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.  
 
SKLEP: Poveljstvo je soglasno sprejelo dnevni red 8. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
 

2. Poročilo o izvajanju sklepov 7. seje in potrditev zapisnika 
 
Člani Poveljstva so zapisnik prejeli po e-pošti. 
 
Franci Petek je predstavil sklepe 7. seje in predlagal potrditev zapisnika za sklepe Poveljstva.  
 
Samo Steblovnik je podal pripombo, da so v zapisniku pri sklepu glede cenika zamenjani 
odstotki pri moštvu in opremi. 
 
SKLEP: Poveljstvo je soglasno sprejelo zapisnik 7. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
 

3. Zakon o gasilstvu 
 
Člani Poveljstva so prejeli gradivo, ki je že v javni obravnavi. 
 
Franci Petek je izkazal razočaranje nad postopkom. Člane je obvestil, da je naslednji dan sklican 
sestanek s strani URSZR, kjer bo izvedel, kaj se je dogajalo in zakaj se je tako zgodilo. Povedal 
je, da imamo odlične odnose z URSZR, MORS, predsednikom vlade, predsednikom države, ko 
pa se spreminja zakon, pa nas nihče ne povabi zraven. Bila je imenovana komisija, kjer ni bilo 
predstavnikov gasilcev. Gradivo pa smo prejeli od poslanke. Rok za pripombe je do konca 
meseca aprila, zato moramo zavzeti stališče danes.  
Ne more razumeti, da je bilo gradivo objavljeno brez našega soglasja. Predlaga, da se do jutri 
počaka, da dobimo informacije. Z rokom za pripombe do 30.4.2019 se ne strinjamo, rabimo 
daljši rok. Vprašali bomo tudi, kaj je z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Borut Lončarevič je opozoril, da ne bomo zamudili rokov in da imajo imena in priimke ljudje, 
ki so pisali predlog. 
 
Dušan Utroša meni, da počakamo na sestanek. Nato se odločimo, lahko skličemo tiskovno 
konferenco ali kaj več, in povemo, da se zakon sprejema brez nas, ki ga izvajamo. 
 
Darko Muhič pove, da smo izvedeli 11.4. za zakon. Besedilo mu ni všeč. Napisati moramo 
naloge gasilstva, ne da bomo delali vse in vse zastonj. Tudi terminologija je zgrešena. Stroške 
intervencij za malomarnost (izguba ključev) se mora zaračunati. Predlaga, da moramo počakati 
do sestanka in resno pristopiti k amandmajem. 
 
Franci Rančigaj meni, da si moramo postaviti teze, cilje, besedilo pa se kasneje oblikuje. 
 
Tomaž Vilfan meni, da je pri zakonodaji bistvo ravno v vejicah in pikah. 
 
Dušan Vižintin pove, da imamo obstoječ zakon in amandmaje, ki smo jih že posredovali. Meni, 
da moramo na tem vztrajati. 
 



Franci Petek je predlagal, da pripravimo dopis, da se s takim načinom dela ne strinjamo in 
zahtevamo, da se začnejo o Zakonu za gasilstvu pogovarjati s tistimi, za katere se piše. 
 
SKLEP:  
Pripravimo dopis, da se s takim načinom sprejemanja Zakona o gasilstvu ne strinjamo in 
zahtevamo, da se začnejo pogovarjati s tistimi, za katere se piše. 
 

4. Izobraževanje (pravilnik o delovanju aktivov, navodila za operativne vaje IDA) 
 
Člani Poveljstva so prejeli predlog pravilnika in navodila z gradivom.  
 
Pravilnik o delovanju predavateljsko inštruktorskih aktivov 
 
Borut Lončarevič sprašuje, če bo določen aktiv pokrival več področij. Aktivi se bodo namreč 
lotili priprave gradiv, da ne bodo številčno omejeni. 
Franci Petek je povedal, da je racionalno pripravljeno, vedno pa bodo lahko povabili zunanje 
izvajalce. 
 
Samo Steblovnik je vprašal, ali bo mladina tudi vključena v aktive. 
Franci Petek je  povedal, da ne, bo pa Mladinski svet pripravil programe za pionirje in mladince, 
sodelovali pa bodo preko Komisije za izobraževanje. 
 
Dušan Vižintin sprašuje kaj pomeni zadnji stavek 7. poglavja, ki se po razpravi preoblikuje v 
berljiv tekst. 
Borut Lončarevič poda pripombo na zadnji stavek 3. poglavja, ki se tudi preoblikuje.  
 
Podan je bil tudi predlog, da se v Vulkan vključi tudi beleženje ur za delovanje aktivov. 
 
SKLEP:  
Potrdi se Pravilnik o delovanju predavateljsko inštruktorskih aktivov s podanimi pripombami. 
 
Načrt za pripravo in izvedbo praktične vaje manjšega obsega 
 
Franci Petek je predstavil načrt praktičnih vaj, ki se smatra kot dopolnilno usposabljanje. 
 
Martin Lužar je predlagal, da se v točki e doda pri ostalih izvajalcih urjenja, beseda »operativni« 
gasilec. 
 
Tomaž Vilfan je vprašal, kakšni so pogoji za pristop k praktičnim vajam in opozoril na to, da 
te vaje niso enake tečaju specialnosti, da en bo napačne predstave s strani gasilcev. 
Franci Petek je odgovoril, da je pogoj za pristop k praktičnim vajam čin operativnega gasilca 
in zdravniško spričevalo po 3. členu ter da izvajanje praktičnih vaj ni enako specialnosti IDA. 
Ne gre za dopolnilno usposabljanje, govorimo o praktičnih vajah operativnih gasilcev, za katere 
je potrebno zdravniško spričevalo po 3. členu. 
 
SKLEP:  
Potrdi se Načrt za pripravo in izvedbo praktične vaje manjšega obsega. 

 
5. Regijski poligoni (poročilo o prijavah 2. krog)  

 



Franci Petek je člane Poveljstva seznanil, da smo prejeli 5 kandidatov za izgradnjo regijskih 
poligonov - drugi krog: 

- GZ Ajdovščina / Severno primorska regija; 
- Občina Domžale / Lj. III; 
- GZ Zagorje ob Savi / Zasavska regija; 
- Mestna občina Murska Sobota / Pomurska regija; 
- GZ Krško / Posavska regija. 

 
Poveljnik je predlagal komisijo za ogled in izbor: Dušan Vižintin, Klemen Repovš, Marko 
Marčelja. 
 
SKLEP:  
Potrdi se Komisija za ogled in izbor lokacij za izgradnjo regijskih poligonov – drugi krog. 
 
Franci Petek je člane obvestil, da smo dobili kritike predsednika Nadzornega odbora za poligon 
Radlje ob Dravi, ker zadeve še niso finančno poravnane in da zadeve na vodimo transparentno. 
Povedal je, da od vsega začetka vodi zadeve podjetje, ki se ukvarja z razpisi, imamo 
dvostopenjski razpis. Veliko je bilo kritik na pogodbo za  poligon na Jesenicah. Za izvajalca 
gradbenih del je bil izveden razpis, izbrali smo najcenejšega izvajalca.  
 
Franci Rančigaj je poudaril, da ni rekel, da poveljnik goljufa, ampak, da se zadeve ne vodi 
racionalno in da je poveljnik naiven. Slabo je bila pripravljena pogodba o sofinanciranju občine 
Radlje. Cena poligona po njegovi pastirski logiki ne more biti vsako leto 100 tisoč dražja, saj 
je le 3% nominalna rast cen gradbenih del (vir Google). Župan Občine Radlje pa ni zagotovil 
sredstev, ki jih je obljubil. Nadzorni odbor ne ovira gradnje, ampak opozarja na nepravilnosti. 
 
Franci Petek je poudaril, da je bila podpisana pogodba, na kateri so trije podpisniki, občina, 
društvo in GZS,  če župan Občine Radlje ob Dravi ne bo nakazal sredstev skladno s pogodbo, 
bomo uporabili vsa pravna sredstva, tudi izvršbo. V bodoče pa bodo občine morale svoj delež 
sofinanciranja izgradnje nakazati direktno izvajalcu. Povedal je, da smo opozorilo Nadzornega 
odbora vzeli na znanje, vendar pričakuje, da se Nadzorni odbor jasno opredeli ali delamo narobe 
ali ne, na osnovi nenehnih sumov o nepravilnostih se ne da delati, zato do seje UO GZS ne 
bomo več izvajali aktivnosti glede izgradnje poligonov.  
 
Darko Muhič je dodal, da je rast cen v gradbeništvu 30%. Stanko Močnik je pritrdil, da so imeli 
pri gradnji doma povišanje cen za 36%. 
 
Franci Rančigaj je še enkrat povedal, da je tako ravnanje negospodarno. 
 
Borut Lončarevič je povedal, da je bil ravno v izogib vsemu temu pripravljen dvostopenjski 
razpis in nihče od nas ne more vplivati na odločitve. 
 
Franci Petek je predlagal, da se do nadaljnjega ustavi postopek za Jesenice. Poveljstvo pa 
predlaga Upravnemu odboru GZS, naj se opredeli glede nadaljevanja izgradnje regijskih 
poligonov. Pogodbe za poligon na Jesenicah ta čas ne bomo podpisali, čeprav je že vse 
pripravljeno. 
 
SKLEP:  
Poveljstvo predlaga Upravnemu odboru GZS, naj sprejme sklep o nadaljnjih aktivnostih glede 
regijskih poligonov. 



 
6. Gasilska tehnika (starost gasilskih vozil iz tujine) 

 
Klemen Repovš je podal obrazložitev in predlog sklepa Komisije za tehniko glede starosti 
rabljenih vozil iz tujine, za kar smo prejeli več pobud s terena. 
 
Dušan Utroša je obrazložil stanje glede nabave vozil v Pomurski regiji. 
 
V razpravi so bili člani soglasni, da mora mnenje k nabavi rabljenega vozila iz tujine podati 
občinsko poveljstvo oz. poveljstvo GZ. 
 
SKLEP: 
Dovoli se homologacija podarjenih in kupljenih rabljenih gasilskih vozil iz tujine do starosti 
največ 25 let. V primeru, da je vozilo podarjeno, je potrebno jamčiti in dokazati s pisno izjavo. 
Pred homologacijo vozilo pregleda preglednik gasilskih vozil. Vozilo mora biti opremljeno po 
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Pozitivno mnenje k nabavi mora dati občinsko poveljstvo oz. 
poveljstvo GZ. 

 
7. Tekmovanja (gasilska olimpijada 2021, mladinska gasilska olimpijada 2019) 

 
Člani Poveljstva so z gradivom prejeli predlog logotipa olimpijade 2021 in članov 
organizacijskega odbora olimpijade 2021. 
 
SKLEP:  
Potrdi se logotip gasilske olimpijade Celje 2021:  
 
 
 
 
 
SKLEP: 
Potrdi se člane organizacijskega odbora za olimpijado 2021: 

1. FRANCI PETEK    predsednik 
2. JANKO CERKVEVIK    podpredsednik 
3. ZVONKO GLAŽAR     podpredsednik 
4. ADRIANA CIVIDINI    sekretar 
5. DARKO BUT     član 
6. JANKO TURNŠEK    član 
7. IVAN JEZERNIK     član 
8. SAŠO FARČNIK     član 
9. JANEZ SENICA     član 
10. JOŽE BERLEC    član 
11. BRANKO JEZERNIK    član 
12. MARIJAN JELENKO    član 
13. JANKO POŽEŽNIK     član 
14. MARTIN KUMER     član 
15. RAJKO LIKOZAR ŠIMUNKOVIČ  član 
16. JANEZ MELANŠEK     član 
17. TILEN MRGOLE     član 

 



18. ROK ŠVAB      član 
 
 
Franci Petek je člane obvestil o zagotovitvi orodja in opreme za olimpijado 2021, ki ga bomo 
nekaj najeli, nekaj pa kupili, za kar že pridobivamo ponudbe. Predlagal je tudi, da Poveljstvo 
sprejme dva sklepa. 
 
SKLEP:  
Organizacijski odbor oziroma funkcionarja GZS se pooblasti, da se lahko nabavi oziroma 
najame orodje in oprema za gasilsko olimpijado Celje 2021. 
 
SKLEP:  
Poveljstvo predlaga Upravnemu odboru GZS sprejem sklepa, da bo organizacijski odbor 
gasilske olimpijade 2021 zagotovil sredstva in jih tudi racionalno porabil. Redno poslovanje 
GZS zaradi tega ne bo finančno obremenjeno. 
 
Zvonko Glažar je poročal tudi o izvedenem drugem izbirnem tekmovanju za mladinsko 
olimpijado 2019 v Švici, ki je bilo 13.4.2019 v Slovenski Bistrici.  
V nadaljnje priprave za olimpijado v Švici so se na podlagi predhodno sprejetega sklepa 
Poveljstva GZS  uvrstile tekmovalne enote: mladinci PGD Drenov grič – Lesno brdo, mladinke 
PGD Zbilje in mladinke PGD Andraž nad Polzelo. Sestanek z enotami bo v naslednjem tednu. 
 
Darko Muhič je predlagal vidno objavo novice za olimpijado v Švici na spletu. 
 

8. Preimenovanja v čine 
 
Člani so z gradivom prejeli seznam preimenovanj v čine za obdobje od 19. 1. 2019 do 12. 4. 
2019. 
 
SKLEP:  
Poveljstvo GZS je soglasno potrdilo seznam preimenovanj v čine za obdobje od 19. 1. 2019 do 
12. 4. 2019. 
 

9. Predlogi in pobude 
 
Branko Sojer je vprašal, če bo za praktične vaje dovolj 3. člen zdravstvenega pregleda. 
Skeptičen je, da se ne bo znižal nivo tudi za uporabnike IDA. 
Franci Petek je podal obrazložitev, da to ni dopolnilno usposabljanje, govorimo o praktičnih 
vajah operativnih gasilcev, za katere je potreben 3. člen. 
 
Boris Lambizer je predlagal, da se popravke napak v knjižici GŠTD objavi na spletni strani. 
Zvonko Glažar je povedal, da bo objavljeno. 
 
Zvonko Glažar je podal informacijo o izvajanju inšpekcijskih nadzorov zaščitne opreme v 
gasilskih enotah. 
Franci Petek je predlagal, da URSZR apelira na Inšpektorat, naj aj počakajo do poletja, ko se 
bodo začeli izvajati licencirani pregledi opreme.  
 



Dušan Vižintin je vprašal, zakaj morajo PGD za vsak tip opreme imeti Izjavo o skladnosti, če 
mora biti dostavljena na GZS skupaj s tipizacijo opreme in bi bila lahko za vsak tip opreme 
objavljena na spletni strani. 
URSZR poda pobudo na Inšpektorat. 
 
Darko Muhič je opozoril, da Vulkan v enem delu ne dela. 
Franci Petek, je razložil nastalo situacijo glede prekinitve povezave Spin – Vulkan. URSZR je 
naredila novi Spin 3, ki ni kompatibilen z Vulkanom, za kar bomo pisno obvestili URSZR, ker 
so za vzpostavitev stanja potrebna finančna sredstva.  
 
Borut Lončarevič je povedal, da je Stranka SDS predlagala pobudo za spremembo zakona za 
vožnjo vozil s prednostjo. 
 

10. Razno  
 
Gašper Janežič je člane obvestil, da je s strani predsednice Mladinskega sveta prejel pritožbe 
na sojenje na Državnem kvizu. 
 
Franci Petek je poudaril, da se bo potrebno z Mladinskim svetom dogovoriti o nadaljnjem delu.  
 
Dušan Vižintin je predlagal, da se mladina opredeli pod Poveljstvo, saj z mladino delamo 
večinoma na operativnem področju.  
 
Marko Gorše je povabil na medgeneracijsko srečanje dne 22.6.2019. 
 
Franci Petek je člane obvestil, da bodo Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja od 17. do 
19.10.2019 v Postojni. 
 
Člane je tudi obvestil, da bo še ena seja Poveljstva GZS do poletja, verjetno pa tudi skupna 
seja na temo Zakona o gasilstvu. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.   
 
 
 
Zapisala: 
Adriana Cividini 
 

       Poveljnik GZS: 
Franci Petek 

 

 
 


