Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 7. 10. 2019,
ob 15. uri v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE ZA TEKMOVANJA: Zvonko Glažar, Ivan Jezernik, David Krk, Rudi
Kofalt.
OSTALI PRISOTNI:
 poveljnik GZS: Franci Petek
 strokovna služba GZS: Adriana Cividini
OPRAVIČENO ODSOTNI: Andrej Grgovič, Štefan Flisar.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
3. Mednarodno tekmovanje Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019
4. Razpisi pokalnih tekmovanj za leto 2020
5. Program dela za leto 2020
6. Informacija o pripravah na gasilsko olimpijado 2021
7. Pobude in predlogi
8. Razno
Ad 1.
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Na seji so bili prisotni štirje člani od šestih. Komisija je sklepčna.
Zvonko Glažar je predlagal v potrditev dnevni red.
Sklep št. 1:
Potrdi se dnevni red 3. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.
Ad 2.
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
Zapisnik 2. seje so člani prejeli z gradivom.
Sklep št. 2:
Potrdi se zapisnik 2. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.
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Ad 3.
Mednarodno tekmovanje Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019
Mednarodno tekmovanje bo potekalo soboto, 19. 10. 2019, v Postojni. O pripravah so poročali
Zvonko Glažar, Adriana Cividini in Ivan Jezernik.
Delovna skupina je v prvih dneh septembra opravila ogled terena in sestanek s predstavniki
Obalno-kraške regije in GZ Postojna. Pripravljen je tudi predlog sodnikov, ki so načelno že
potrdili udeležbo. Na osnovi števila prijav je komisija pripravila predlog časovnega razporeda,
ki se točno določi po zaključku zbiranja prijav. Za izposojo opreme se dogovorimo s PGD:
Drenov grič – Lesno brdo, Zagradec pri Grosupljem, Kamence in Lokvica. Prevoz opreme bodo
opravili predstavniki GZ Postojna po predhodno pripravljenem planu s strani GZS. Motorne
brizgalne bo priskrbela GZ Postojna. Elektronsko merjenje štafete smo naročili pri podjetju
Timing, za vajo z MB se dogovorimo s PGD Podgorci in PGD Oplotnica. Opremo za ozvočenje
na vaji z MB priskrbi Ivan Jezernik. Adriana Cividini naredi tudi poizvedbo za nočitve iz petka
na soboto in dokončno rezervira hotel. Testirali bomo tudi novi program za tekmovanja, zato
bodo prisotni dodatni sodniki iz Podravske regije in predstavniki Creativelaba. Ptvo testiranje
programa je bilo že na regijskem tekmovanju Podravske regije. Prehrana je za vse udeležence
naročena, boni bodo pripravljeni s strani GZS in jih bodo enote lahko prevzele na komisiji A.
Ostale aktivnosti bomo sproti usklajevali.
Sklep št. 3:
Potrdi se aktivnosti v zvezi z izvedbo mednarodnega tekmovanja v okviru prireditve
Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki bo v soboto, 19. 10. 2019, v Postojni.
Ad 4.
Razpisi pokalnih tekmovanj za leto 2020
Na osnovi razpisov iz leta 2019 je pripravljen osnutek razpisa za leto 2020, ki so ga člani prejeli
z gradivom. V letu 2020 bodo izvedena pokalna tekmovanja (štiri vrste).
Člani komisije so v razpravi pregledali ažuriran tekst ter predlagali, da se pri tekmovanjih
gasilskih dvojic spremeni kazni iz prepovedi sodelovanja v naslednjem letu v denarno kazen,
kot je pri drugih pokalnih tekmovanjih.
Sklep št. 4:
Potrdi se razpise pokalnih tekmovanj za leto 2020, ki se jih posreduje v potrditev Poveljstvu
Gasilske zveze Slovenije.
Ad 5.
Program dela za leto 2020
Člani so z gradivom prejeli osnutek programa dela za leto 2020.
Sklep št. 5:
Potrdi se program dela za leto 2020, ki se ga posreduje v sprejem Upravnemu odboru in
Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije.
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Ad 6.
Informacije o pripravah na gasilsko olimpijado 2021
Franci Petek je poročal o pripravah na gasilsko olimpijado 2021:
-

seje in druge aktivnosti organizacijskega odbora;
izdelava novega programa za tekmovanja;
nastanitve – osnovne šole dogovorjeno, srednje šole težave;
prevozi, nastanitve gostov - dogovor o sodelovanju s podjetjem Nomago;
spletna stran olimpijade - potrebno vsebinsko dopolniti;
vedrovke - potrebno opraviti obisk proizvajalca in skleniti dogovor;
oprema za tekmovanje - sestanek s podjetjem Rosenbauer – odgovor čakamo;
športna oprema – prošnja poslana na Češko – odgovor čakamo;
Celjski sejem, MO Celje – skleniti bo potrebno pogodbe za uporabo objektov;
OZS, GZS – sestanki;
stadion – potreben sestanek, obnoviti moramo najnujnejše – trava, vrata;
skladiščni prostori za opremo – možni v Celju;
druge aktivnosti.

Sklep št. 6:
Komisija se je seznanila z aktivnostmi v zvezi z gasilsko olimpijado 2021.
Ad 7.
Pobude in predlogi
Zvonko Glažar je poročal, da je Rudi Gomboc odstopil iz Komisije za tekmovanja GZS.
Franci Petek je predlagal, da se ne imenuje nov član, ampak delovna skupina, ki bo pokrivala
področje tekmovanj gasilskih dvojic – FC.
Zvonko Glažar je predlagal delovno skupino v sestavi: Miha Petek, Marijan Jelenko in Marijan
Jereb, ki analizira tekmovanja gasilskih dvojic - FC v letu 2019 in pripravi predloge za naprej.
Sklep št. 7:
Komisija se je seznanila z odstopom Rudija Gomboca s članstva Komisije za tekmovanja
Gasilske zveze Slovenije.
Sklep št. 8:
Imenuje se delovna skupina za področje tekmovanj gasilskih dvojic – Fire Combat - v sestavi:
Miha Petek, Marijan Jelenko in Marijan Jereb.
Ad 8.
Razno
Zvonko Glažar je poročal, da se izvaja tečaj za sodnika v Podravski regiji.
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Franci Petek je poročal o težavah s programom za tekmovanja na tekmovanju Mariborske
regije. Ivan Jezernik je tudi poročal o nekaj težavah s programom za tekmovanja na terenu.
Adriana Cividini je dodala, da na Gasilski zvezi Slovenije nimamo informacij o težavah na
terenu.
Rudi Kofalt je povabil komisijo na zaključno sejo v Belokranjsko regijo.

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.

Zapisala:
Adriana Cividini
Vodja za področje operative

Predsednik:
Zvonko Glažar
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