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Zapisnik
1. seje Komisije za preventivo, ki je bila v petek, 14. septembra 2018 ob 13. uri
v prostorih Gasilske zveze Slovenije.

Prisotni:

Dejan Jurkovič, Andrej Štremfelj, Marcel kala, Oskar Neuvirt in Aleš Jug po Skype

Odsotni:

Odsotnih ni bilo

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje komisije
Predstavitev članov
Program dela
Mesec požarne varnosti
Razno

Ad 1 in 2
Konstituiranje komisije in predstavitev članov
Predsednik komisije Dejan Jurkovič uvodoma pozdravi vse navzoče in pove, da je komisijo imenovalo
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. Komisija je trenutno imenovana v sestavu petih članov, po
potrebi pa jo je možno še vedno razširiti.
Do imenovanja komisije je v skladu s sklepom Poveljstva Gasilske zveze Slovenije določene aktivnosti
izvajala komisija imenovana v prejšnjem kongresnem obdobju.
Komisije ima 5 članov.
Sledila je kratka predstavitev članov komisije.

Nadalje je predsednik opozoril je, da komisije za preventivo manjkajo na vseh nivojih. Na terenu se še
vedno daje premalo pozornosti področju preventive. Zato mora biti to osnovna naloga v naslednjem
kongresnem obdobju.
Ad 3
Program dela
Predsednik komisije je predstavil program dela, ki izhaja iz kongresnih programskih usmeritev.
Povedal je, da se bodo člani komisije na naslednji seji pogovarjali o programu dela za leto 2019.
Po uvodni predstavitvi predsednika je stekla razprava v kateri so člani poudarili:
da bi se seje komisije lahko sklicevale tudi na terenu. Za ekskurzijo pa so podali predlog, da bi se ta
izvedla v podjetju v času, ko potekajo vzdrževalna dela.
Nadalje so člani komisije poudarili, da se na tečaju za preventivca podvajajo nekatere vsebine, zato so
predlagali, da predavatelji pregledajo prosojnice, ki so objavljene na spletni strani Gasilske zveze
Slovenije . Posebej je bilo opozorjeno, da se nekatere tematike različno posredujejo. Zato bi bilo
priporočljivo, da se naredi baza kjer bi se strokovne stvari shranjevale. Trenutni program tečaja in
nabor predavateljev za preventivca ostane nespremenjen.
Člani so tudi predlagali, da se naredi analiza katera PGD in GZ imajo organizirane komisije za
preventivo. Cilj pa naj bi tudi bil, da ima vsaka GZ vsaj 2 usposobljena preventivca, PGD pa vsaj 1
prevntivca.
Člani komisije, ki predavajo ali objavljajo v imenu komisije za preventivo morajo predhodno to
sporočiti na Gasilsko zvezo Slovenije.
Člani komisije so tudi izpostavili potrebo po sistematičnem spremljanju zakonodaje in pripravi
predlogov s katerimi bi sistematično opozorili zakonodajalca na odprta vprašanja, ki jih zakonodaja
trenutno ne rešuje ustrezno. Kot problem so navedli požarni načrt v objektih kjer je več podjetij, ki bi
moral biti enoten in usklajen, ravno tako so opozorili na možnost, da bi z zakonodajo predpisali
možnost, da gasilci sodelujejo pri pripravi projektne dokumentacije in graditvi objektov, kot imajo to
z občinskimi akti urejeno v Ljubljani in v Škofji Loki.
SKLEPI:
 Komisija je sprejela program dela.
 Člani komisije, ki predavajo ali objavljajo v imenu komisije za preventivo morajo predhodno
to sporočiti na Gasilsko zvezo Slovenije.
 Preveri se koliko in katere gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva imajo komisije za
preventivo.
 Člani komisije posredujejo predloge aktivnosti, ki bi jih komisija vključila v svoj program dela.
Ad 4
Mesec požarne varnosti
Predsednik je članom komisije predstavil program meseca požarne varnosti in program posveta, ki
bo na sejmu SOBRA 22. septembra 2018 v Gornji Radgoni. Člane komisije je povabil, da se posveta
udeležijo v delovni gasilski obleki, saj imajo tako prost vstop na sejmišče.
V času sejma bodo vse dni potekale praktične delavnice na temo požarne varnosti v gospodinjstvu, ki
jih bo izvajal član komisije Oskar Neuvirt.
Naslednji posvet bo komisija organizirala v spomladanskem času. Na tem posvetu naj bi vsak član dal
tudi svoj prispevek.

4. oktobra 2018 bo v Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki novinarska konferenca ob mesecu
požarne varnost. V tem času bo v muzeju organizirana tudi okrogla miza in posvet na temo Požarna
varnost kulturne dediščine, ki jo organiziramo v sodelovanju Slovenskega združenja za požarno
varstvo, Ministrstvom za kulturo in Gasilsko zvezo Vrhnika.
Pri tej točki je bilo še opozorjeno, da bi bilo potrebno za ReCO pripraviti navodilo, ki bi ga delavec
centra podal občanu v primeru klica občana, da se mu je sprožil javljalnik CO.
Poudarjeno je bilo tudi, da se vodja intervencije lahko odloči, da gasilcev ne pošlje v notranji napad,
če je to nevarno za njih, s tem se da lastnikom jasna informacija, da gasilci ne morejo nadomestiti
požarnovarnostnih ukrepov, ki bi jih morala izvesti pasivna in aktivna požarna zaščita.
Komisija bi lahko pripravila dopis na Zavarovalniško združenje in URSZR s katerim bi opozorili, da v
primeru slabih pogojev gasilci ne bodo vstopili v objekt.
Ad 5
Razno
Andrej Štremfelj je podal naslednje predloge in informacije:
Z načrtnim sodelovanjem s šolami so pri njih dosegli bistvene uspehe pri izvedbi evakuacije šolarjev.
Znižali so čase evakuacije in izboljšali poročanje o evakuiranih osebah, dosegli pa so tudi, da se
evakuirajo šole v celoti. Za potrebe evakuacije so pripravili brezrokavnike in navodila za nosilce
evakuacije, ki so jih razdelili po šolah.
Opozoril je tudi na priročnik o evakuaciji učencev, ki ga je izdala URSZR in bi bil primeren za ponatis.
Predstavil je tudi probleme, ki pri tem najpogosteje nastajajo: elektronske redovalnice, zbirno mesto
na intervencijski poti, pogosto so tudi problemi z alarmom za izvedbo evakuacije…
Predstavil je tudi problem intervencijskih površin, te površine so namenjene prvenstveno gasilcem,
policistom in reševalcem pa le v primeru, da gasilcev ni, problem pa nastane, ko gasilci pridejo za
policisti in so običajno te površine že zasedene.
Opozoril je tudi na problematiko preizkušanja hidrantov in pomanjkanje predpisov, ki bi določali
urejenost okolice hidrantov.
Povedal je tudi, da se pri njih pojavljajo predlogi, da bi imela podjetja javljalnike požara vezane na
gasilske enote in ne varnostne službe. Predstavil je primer, kjer so iz enega doma priklopili signal
javljalnikov istočasno na varnostno službo in na gasilsko društvo. Primeri ob aktivaciji javljalnika so
potem kazali na zelo različne prihode varnostne službe, ki gasilcev pogosto sploh niso poklicali.
Predsednik komisije je opozoril na problem lažnih alarmov.
Andrej je obrazložil, da gasilci pri njih uporabljajo aplikacijo, ki prvotno aktivira gasilsko skupino, drugi
poziv pa razširi klic na enoto.
Predstavil je tudi gasilski ključ, ki se je prijel in se tudi širi v drugih okoljih. Predlaga, da naj bi se tudi
zanj pripravili ustrezni standardi.
Predsednik komisije ugotavlja, da je bilo posredovanih kar nekaj idej, pri delu komisije pa moramo
poiskati rešitve kako te ideje in projekte zagovarjati in prenesti v svoje okolje. To bomo najlažje
dosegli s tem, da usposobimo čim več preventivcev, ki bodo v svojem okolju realizirali te projekte.

Sestanek se je zaključil ob 15.15
Zapisal:
mag. Matjaž Klarič
Predsednik:
mag. Dejan Jurkovič

