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Zapisnik
2. seje Komisije za preventivo, ki je bila v petek, 20. novembra 2018 ob 13. uri
v prostorih Gasilske zveze Slovenije.

Prisotni:

Dejan Jurkovič, Andrej Štremfelj, Aleš Jug, Marcel Kalan

Odsotni:

Oskar Neuvirt

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje komisije
Zakon o varstvu pred požarom
Pregled in obravnava prejetih predlogov za delo komisije
Program dela
Razno

Ad 1
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje komisije
Pri pregledu zapisnika in sklepov 1. seje komisije so člani ugotavljali, da komisije za preventivo niso
vpisane v statute in največkrat tudi formalno niso imenovane.
SKLEP:
Komisija je potrdila zapisnik 1. seje komisije.
Ad 2
Zakon o varstvu pred požarom
Uprava RS za zaščito in reševanje je na Gasilsko zvezo Slovenije poslala dopis za zbiranje predlogov in
pripomb na Zakon o varstvu pred požarom. V zvezi s tem je predsednik komisije govoril z mag. Mojco
Zupan, ki je povedala, da Uprava RS za zaščito in reševanje želi s terena dobiti čim več predlogov in
pripomb na zakon. Predsednik je sodeloval ne seji poklicnih gasilcev, kjer so tudi obravnavali ZVPP.
Tudi oni bodo naredili nabor predlogov in pripomb na zakon in nam ga posredovali v vednost.

Po uvodni predstavitvi točke dnevnega reda je stekla razprava v kateri so se člani komisije dotaknili
naslednjih področij, ki bi jih morali urediti s spremembo zakona:
Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene in urejene v skladu s
smernico 206 SZPV
Za objekte, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov bi morali lastniki in uporabniki uskladiti vsebine
povezane z organizacijo in ukrepi varstva pred požarom, navodili za ravnanje v primeru požara ter
načrte evakuacije tudi, če ne izdelajo skupnega požarnega reda.
Člani komisije so opozorili tudi na vroča dela in problematiko izvajanja požarnih straž, ki jih mora
sprememba zakona tudi natančneje opredeliti. Neustrezna požarna straža se pogodto izvaja tudi pri
javnih shodih in prireditvah.
Člani komisije so opozorili tudi na požarno varovanje objektov in premoženja ki tudi zahteva
zakonske spremembe v smislu izpolnjevanja pogojev pravnih oseb za opravljanje požarnega
varovanja in želje lastnikov objektov, da bi tako varovanje opravljali tudi gasilci.
Člani komisije so tudi opozorili, da se je z ukinitvijo izdaje soglasij na projektno dokumentacijo
bistveno poslabšala požarna varnost, zato naj bi zakon ponovno uvedel izdajo soglasij s strani Uprave
RS za zaščito in reševanje.
Praksa tudi kaže, da morajo imeti tudi inšpektorji ustrezno usposobljenost s področja požarnega
varstva, kar naj bi se določilo s spremembo zakona.
SKLEP:
Na podlagi razprave komisije se pripravijo predlogi za spremembo zakona in se jih pošlje na Upravo
RS za zaščito in reševanje.
Ad 3
Pregled in obravnava prejetih predlogov za delo komisije

predlog

ukrep

Sodelovanje s
komisijo za
preventivo
poklicnih gasilcev

sodelovanje s
komisijo za
preventivo poklicnih
gasilcev
-pripraviti smernice
za delovanje svetov
za požarno
preventivo
-pripravit gradivo za
spletno stran kot
primer dobre prakse
-predlagati, da se
področje normativno
uredi

Ustanovitev
svetov za požarno
preventivo

Gasilski ključi

zadolžen

rok

predsednik
komisije

stalna
naloga

- Andrej
Štremfelj in Aleš
Jug

Junij 2018

- Andrej
Štremfelj
- člani komisije

- 3. mesece
- 2. seja
komisije

Izvedene
aktivnosti
sodelovanje
vzpostavljeno

predlog

ukrep

Aktivna požarna
zaščita v
gospodinjstvu

-na spletni strani
pripravi članek kot
spodbuda za
namestitev sistemov
aktivne požarne
zaščite
-na posvetih,
predavanjih,
intervjujih, člankih,…
spodbujati
namestitev sistemov
aktivne protipožarne
zaščite v
gospodinjstvu

- Andrej
Štremfelj
- člani komisije

- 3. mesece
- stalna
naloga

-pripraviti predlog
dopolnitve Tipizacije
gasilskih vozil

- Marcel Kalan
(predlog splošne
dopolnitve TGV)
-člani komisije
pripravijo nabor
sporočil

- naslednja
seja
komisije

- Andrej
Štremfelj
- člani komisije

- 3. mesece
-stalna
naloga

-predsednik
komisije

-1. leto

- Andrej
Štremfelj
- člani komisije

- 3 mesece
- stalna
naloga

- Andrej
Štremfelj
- člani komisije

- 3. mesece
- stalna
naloga

Preventivna
sporočila na avtih

Označevanje
odgovornih oseb
za izvedbo
evakuacije in
dodatna navodila

Priročnik
evakuacije

Označitev
intervencijskih
poti

Nadgradnja
sistema za
obveščanje

- pripravit gradivo za
spletno stran kot
primer dobre prakse
-na posvetih,
predavanjih,
intervjujih, člankih,…
spodbujati
označevanje
-posredovati pobudo
na URSZR za ponatis
priročnika –
predhodno je
potrebna
posodobitev
priročnika
- pripravit gradivo za
spletno stran kot
primer dobre prakse
-na posvetih,
predavanjih,
intervjujih, člankih,…
spodbujati ustrezno
označitev
intervencijskih poti
- pripravit gradivo za
spletno stran kot
primer dobre prakse
-na posvetih,
predavanjih,
intervjujih, člankih,…

zadolžen

rok

Izvedene
aktivnosti

predlog

ukrep
spodbujati
obveščanje

zadolžen

rok

Izvedene
aktivnosti

predlog

Kontejner
preventive

Spodbujati
nastanek komisij
na nivoju Gasilskih
zvez

Spodbuditi
izvajanje izbirnega
predmeta Varstvo
pred naravnimi in
drugimi nesrečami
v OŠ in Društvo
mladi gasilec

Vzpostavitev
sodelovanja pri
preiskovanju
vzrokov požara

ukrep
-pripraviti predlog
razvojne naloge
preventivnega
kontejnerja s katerim
določimo cilje in
namen, določimo
velikost kontejnerja,
določimo vaje, ki bi
jih bilo možno v
kontejnerju
prikazovati, določimo
način uporabe
kontejnerja,
naredimo nabor
dobaviteljev in oceno
investicije,… in
predlog pošljemo na
URSR
-na posvetih,
predavanjih,
intervjujih, člankih,…
spodbujati
ustanovitev komisij
-pripraviti dopis za GZ
po posodobitvi
Vulkana
-prispevek na posvetu
predsednikov in
poveljnikov
-spodbuditi URSZR, da
izvede usposabljanje
in obnovitveno
usposabljanje za
izvajalce programa v
OŠ
-s strani MŠZ pridobiti
podatke o številu šol,
ki izvajajo izbirni
predmet in krožek,
ter jih spodbuditi k
izvajanju
- pri mladinskem
svetu pridobiti
informacijo o razlogih
za opustitev Društva
mladi gasilec
-vzpostaviti
komunikacijo s
forenzičnim
laboratorijem in

zadolžen

- nosilec dr. Aleš
Jug
- člani komisije

rok

Izvedene
aktivnosti

-junij 2019

-člani komisije

-stalna
naloga
-3 mesece

-člani komisije,
nosilec:
predsednik

-3 mesece

- nosilec dr. Aleš
Jug

- 3 meseci

-članek v reviji
Gasilec - oktober
2018
-posvet
predsednic
komisij za članice
v Dobrni
novembra 2018

predlog

ukrep

zadolžen

rok

Izvedene
aktivnosti

identificirati možnost
skupnega sodelovanja
Pri vseh aktivnostih sodeluje mag. Matjaž Klarič kot strokovni sodelavec na GZS.
Ad 4
Program dela
Komisija je dopolnila program dela za leto 2019.
Ad 5
Razno
Pod točko razno ni bilo predlogov.
Naslednja seja bo marca 2019.

Seja je bila zaključena ob 16. uri.

Zapisal:
mag. Matjaž Klarič
Predsednik:
mag. Dejan Jurkovič

