
ZAPISNIK  1. SEJE KOMISIJE ZA POŽARE V NARAVI 

IG, 14.11.2018 

 

Prisotni: Darko Muhič, Boštjan Triler, Boris Budal, Edo Kugler, Bojan Kocjan, Tadej 

Devetak, Marko Adamič, Marko Marčelja 

 

Odsotni:  

Opravičeni: Boris Peternelj 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Analiza poletne požarne sezone 2018 
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3. Program dela Komisije za leto 2019 

4. Izobraževanje na področju gašenja požarov v naravi v letu 2019 

5. Razno 

 

 

Predsednik je po uvodnem pozdravu predlagal dnevni red seje. Člane komisije je prosil za 

kratke predstavitve in v nadaljevanju predstavil cilje delovanja komisije. 

 

Na kratko je podal informacijo o nameri izobraževanja s strani avstrijskih gasilcev na temo 

požarov v naravi. Avstrijci so pripravljeni pokriti stroške izobraževanja.  

 

Sklep: Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

1. Analiza poletne požarne sezone 2018 

 

Muhič je povedal, da letošnje leto izstopa po številu požarov v naravi, ki jih je manj kot običajna 

leta. Do sedaj je zabeleženih 1308 požarov v naravi. Z gotovostjo lahko govorimo o najmanjšem 

številu požarov v zadnjih 10 -12 letih. K temu so prav gotovo botrovali tudi ugodni vremenski 

pogoji.  Kljub ugodni statistiki je potrebno nadaljevati z vsemi aktivnosti izobraževanja na 

področju požarov v naravi.  

Predpriprave na poletno požarno sezono so bile pravočasno izvedene. 

 

Sklep: Komisija se je seznanila s poletno požarno sezono za leto 2018. 

 

2. Informacija o PV - 2 

 

Budal je podal informacijo o izvedbi nadgradnje telekomunikacij v letošnjem letu. Odpravlja 

se še nekaj malenkosti, večino dela je postorjenega. 

Potrebno je predvideti finančna sredstva za redno vzdrževanje na letni ravni. 

Vozilo je potrebno uporabljati in koristiti njegove kapacitete na vajah, simulacijah itd.  

Vozilo se bo v soboto udeležilo intervencije – iskalne akcije na Krvavcu.  

Naknadno je bilo ugotovljeno, da obstoječi modem ne podpira 4G mobilnega omrežja zato je 

potrebno nabaviti ustreznega.  

Zahvala gre vsem udeleženim v proces prenove. Še posebej gre zahvala tudi ZGRS Sežana, ki 

je nudil tehnično podporo skozi celoten proces nadgradnje. 



 

Sklep: Izvede se nabava potrebne dodatne opreme za PV-2 (modem, nosilec TV). 

 

V nadaljevanju je Muhič podal informacijo o 2 skupinah za podporo vodenju intervencij na 

Zahodnem delu Slovenije. Skupini sta v domeni Obalno kraške in Severno primorske regije. Za 

podporo vodenju imamo tudi večje poveljniško vozilo PV-2 s skupino operaterjev. 

 

 

3. Program dela Komisije za leto 2019 

 

Člani komisije so pregledali veljavni program dela za leto 2018 in podali svoje predloge za 

dopolnitve programa dela za leto 2019. 

 

Glede na predlog avstrijskih gasilcev po usposabljanju, se to vključi v program , ki bo izvedeno 

v mesecu marcu 2019. V Slovenijo bo prišlo 120 – 140 gasilcev. 

Kocjan je predlagal prevod priročnika ICS in izdelava žepnega opomnika za slovenske potrebe 

ter vključevanje v delo komisije za požare v naravi pri CTIF. 

 

Devetak je predstavil možnosti za strokovno ekskurzijo v Italijo - Toskana, na ogled  šole za 

požare v naravi. 

Budal je predlagal izdelava vzorčnega kompleta poletnih telovnikov za vodenje intervencije v 

obliki kratkih majic ter izdelavo magnetnih znakov za pomoč pri načrtovanju vodenja 

intervencij.  

Triler je predlagal izvedbo posveta o požarih v naravi z možnostjo vključitve strokovnjakov iz 

sosednjih držav.  

 

Sklep: Na podlagi razprave se oblikuje program dela komisije za leto 2019. 

 

4. Izobraževanje na področju gašenja požarov v naravi v letu 2019 

 

Muhič je povedal, da se na letni ravni izvede 5 tečajev GNO. Tečaji so pomembni za to področje 

zato jih je potrebno ohraniti in izvajati tudi v bodoče.  

Pojavljajo se problemi s helikopterskimi izobraževanji. Tečaji velikokrat odpadejo zaradi 

tehničnih težav s plovili oziroma zaradi njihove zasedenosti. Potrebno je vztrajati pri izvedbi 

tečajev v celoti. 

Kaže se potreba po izobraževanju gasilcev za delo s helikopterji v skrajšani obliki, s poudarkom 

na koordinaciji in usmerjanju plovil pri izven-letaliških pristankih. Poda se pobuda na 

poveljstvu za povečanje števila tečajev modul B oziroma za razvoj novega izobraževalnega 

modula. 

 

Sklep: Tudi v letu 2019 se nadaljuje s tečaji za gašenje požarov v naravi. Predlaga se povečanje 

števila tečajev za helikopterje – modul B oziroma razvoj novega modula za izobraževanje, s 

poudarkom na usmerjanju in pristajanju plovil. 

 

 

5. Razno 

 

Vsem članom komisije pošljemo spisek komisije in kontaktne številke članov. 

 

Devetak je predstavil njihovo sodelovanje na sejmu v Italiji.  



Govoril je o možnostih njihovega sodelovanja tudi na sejmu Interschutz.  

 

Kocjan je izpostavil problematiko sofinanciranja vozil za gozdne požare v notranjosti 

Slovenije. Pobuda po dopolnitvi oziroma spremembi razpisnih pogojev. 

 

 

 

Predsednik 

Darko Muhič 


