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ZAPIS 
2. seje Komisije za enote širšega pomena, ki je bila v četrtek, 14. marca 2019, ob 11.30 uri  

v prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

Prisotni:  Primož Ternik, Lovro Hren, Primož Korošak,  Andraž Mašera, Tanja Tofil 

Opravičeni:  Jože Oblak, Matej Špiler 

 

Dnevni red: 
1) Pregled sklepov 1. seje komisije 
2) Informacija o analizi delovanja GEŠP 0 in imenovanje v GEŠP 1 
3) Dnevi zaščite in reševanja: 

- Tekmovanje GEŠP  
- Posvet GEŠP 

4) Informacija o projektu ENRAS 
5) Razno 
 

 

AD 1 

Pregled sklepov 1. seje komisije  

Člani komisije so potrdili  zapisnik 1. seje komisije. 

  



AD 2 

Informacija o analizi delovanja GEŠP 0 in imenovanje v GEŠP 1  

Gospa Tanja Tofil iz URSZR je predstavila potek delovanja in preimenovanja GEŠP 0, ki jim je poteklo 

dve letno poskusno delovanje. Narejena je bila analiza dela iz katere so bilo razvidno, da so te enote 

prihajale pred enotami GEŠP, ki so sicer pokrivale to področje. Sestala se je delovne skupine za 

usklajevanje organiziranosti in delovanja GEŠP, ki je na podlagi sestankov s PGD, GZ, predstavniki 

občin, URSZR in njenih izpostav sprejela naslednje smernice: 

- PGD Grosuplje in PGD Stična se podaljša status GEŠP 0 za eno leto. V kolikor katera od enot 
po enem letu ne izrazi želje po spremembi statusa, se ji status GEŠP 0 avtomatično podaljša 
za dodatno leto. 

- PGD Stara Vrhnika se poviša status v GEŠP 1. Na območju AC odseka Brezovica – Vrhnika 
poteka dvojno alarmiranje GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika. 

- PGD Dolnji Logatec se poviša status v GEŠP 1. Na območju AC odseka Vrhnika - Logatec 
poteka dvojno alarmiranje PGD Dolnji Logatec in PGD Stara Vrhnika. Skliče se sestanek s PGD 
Postojna, PGD Cerknica, PGD Dolnji Logatec, Izpostavo URSZR Postojna in Izpostavo URSZR 
Ljubljana; na katerem se uskladi alarmiranje na AC odseku Postojna – Logatec. 

- PGD Dobračeva napreduje v status GEŠP 1. 
- PGD Žužemberk napreduje v status GEŠP 1. 
- PGD Bohinjska Bistrica se status GEŠP 0 podaljša za eno leto. V tem času  URSZR, pristojna GZ 

in GZS podrobneje spremljajo aktivnosti obeh društev. PGD Bled in PGD Bohinjska Bistrica 
pripravita načrt skupnih usposabljanj v letu 2019 in izvedeta najmanj dve skupni vaji. 

- Materija napreduje v status GEŠP 1. Skliče se sestanek z ZGRS Sežana, PGD Materija, GB 
Koper, Izpostavo URSZR Postojna in Izpostavo URSZR Koper; na katerem se uskladi 
alarmiranje na AC v Občini Hrpelje - Kozina. 

 

SKLEP: 

Komisija se je seznanila z delovanjem in preimenovanjem GEŠP0 v GEŠP1 

AD 3 

Dnevi zaščite in reševanja:  

Člani komisije so se seznanili, da naj bi  dnevi ZR ostali v Postojni,  še vedno potekajo pogovori  o tem, 

da ne bi bili junija temveč septembra, ko je turistična sezona manj intenzivna. Obstaja pa še druga 

opcija, da bi bili v Celju ali Ptuju. 

 Tekmovanje 
Na seji je bilo tudi poudarjeno, da je tekmovanje GEŠP vezano na orodje opremljenega 

kombija podjetja Weber Rescue. Zato moramo prilagoditi termin GEŠP tako, ko bo na 

razpolago orodje. 

Na posvetu je bilo poudarjeno, da naj ne bi bilo to klasično tekmovanje, ampak  usposabljanje 

- vaja. 

Poveljnik Franci Petek poudari, da je tako tekmovanje zelo pozitivno, saj se vidi, kako je enota 

naredila to vajo (deli strokovno in uspešno), hkrati pa je tekmovanje tudi motivacija za 



aktivnost enot. Res pa je pri manjših poklicnih gasilskih enotah lahko to problem, ker jim pri 

kompletni enoti zmanjkuje kadrov za opravljanje nalog.  

Člani komisije so še poudarili, da je pomembno pravilno delo enot in ne hitrost. Enote naj bi 

se v določenem časovnem obdobju vključile v tekmovanje, ki je sestavni del usposabljanja. 

Člani komisije so tudi poudarili, da je potrebno pri reševalcu zagotoviti poenotenje meril, saj  

je  to zelo različno iz tekmovanja v tekmovanje. 

SKLEP  

Komisija ocenjuje tekmovanje kot pomemben sestavni del usposabljanja, zato naj bi se tekmovanje 

vključilo v obvezni del usposabljanja enot, ki se ciklično v nekem obdobju ponavlja. 

Pregleda se sistem tekmovanja in po potrebi korigira 

Predlog komisije se pošlje delovni skupini GEŠP pri URSZR 

 Posvet GEŠP 
Na posvetu, ki  se izvaja že tradicionalno bi se lahko predstavila naslednja tematika: 

- Prehod GEŠP-0  v GEŠP-1 
- Naprava za rezanje betona - komisija za tehniko jo bo pregledala, in če jo bo ta spoznala kot 

primerno za uporabo v gasilski organizaciji, jo je možno predstaviti tudi na posvetu,. 
- Priporočilo za posredovanje ob prisotnosti  bioagensov 
- Množična dekontaminacija - predstavitev ene enote  Na splošno pa bi lahko predstavili tudi 

dekontaminacijo in posredovanje gasilskih enot ob nesreči z nevarnimi snovi. 
- Predstavitev izsledkov komisije za železniške nesreče. 

  

AD 4 

Informacija o projektu ENRAS 

Neža Strmole je predstavila projekt ENRAS v katerem sodeluje tudi GZS. Namen je razviti obmejno 

sodelovanje enot za intervencije ob radiološki in jedrski nesreči. Usposobilo naj bi se 23 GEŠP. 

Usposabljanje naj bi potekalo teoretično in praktično v gasilskih enotah.  

Drugi del  projekta pa so skupne vaje. Na vsak termin vaje naj bi prišle 3 do 4 GE iz obeh držav. 

Izvedle se bodo 4 vaje v SLO in HR.   

Izvajalci so strokovna skupina IJŠ in inštruktorjev GZS. Pričakuje se po 12 gasilcev iz vsake enote, 

razen tistih, kjer je kadrovski problem zagotoviti ustrezno število udeležencev. 

Projekt se zaključi s skupno zaključno vajo. 

Regije, ki niso vključene v projekt naj bi se posebej usposobile po tem programu. 

Pripravlja se skupno obvestilo z URSZR, ki bo šlo naslednji teden na teren. 

  



SKLEP: 

Komisija se je seznanila s projektom ENRAS 

AD 5 

Razno 

Poročilo za 2109 mora biti zaključeno čim prej. 
Izplačila so predvidena takrat, ko bo enota imela vse pogoje.  
Ažuriranje podatkov za merila za financiranje GEŠP. 
 
Seja se je zaključila ob 12.30. 
 
 
Zapisal: Matjaž Klarič 
 
         Predsednik komisije: 
         Primož Ternik 
 


