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Z A P I S N I K 
 

14. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  27. februarja 2020, ob 16.00 

uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana. 

 

Prisotni:  

- Člani Poveljstva (18): Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Klemen Repovš, Rok 

Leskovec, Marko Adamič, Simon Černe, Marko Gorše, Dejan Jurkovič, Gašper Janežič, Boris 

Lambizer, Borut Lončarevič, Martin Lužar, Stanko Močnik, Samo Steblovnik, Primož Ternik, 

Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin. 

 

- Ostali prisotni: Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS; Andrej Trstenjak 

(namestnik Dušana Utroša); Adriana Cividini, strokovna služba GZS; Branko Sojer, dr. 

Andreja Lavrič, Uprava RS za zaščito in reševanje; Anton Javrnik, Petra Privšek, Rok 

Kunej, Ivan Kovačič, Slovenske železnice – potniški promet, d,d. 

 

Opravičeni: 

- Člani Poveljstva (4): Marko Bokal, Bojan Hrepevnik, Boštjan Majerle, Dušan Utroša. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev psihološke podpore prostovoljnim gasilcem 
3. Predstavitev GIS slojev teritorialnih gasilskih enot 
4. Predstavitev oskrbe potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkih 
5. Poročilo o izvajanju sklepov 13. seje in potrditev zapisnika 
6. Tehnika (razpis za sofinanciranje, sprememba tipizacije vozil, pravilnik o pregledih 

vozil, navodila za nošenje gasilske uniforme)  
7. Tekmovanja (državno, olimpijada, gasilske dvojice, pobude) 
8. Potrditev vzorcev tiska v projektu »Gasilci na zvezkih«  
9. Preimenovanja v čine 
10. Predlogi in pobude 
11. Razno  

 

Pred sejo so člani Poveljstva ob 15.00 uri položili cvetje na grob Milana Vrhovca, nekdanjega 
poveljnika Gasilske zveze Slovenije na pokopališču Žale Ljubljana.  
 

Sejo je vodil poveljnik Franci Petek, ki je pozdravil vse prisotne, še posebej vse goste in 

predsednika NO GZS. 
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Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Franci Petek je predlagal dnevni red v potrditev. 

 

Sklep št. 1: 

Potrdi se dnevni red 14. seje Poveljstva GZS. 

 

Ad 2. 

Predstavitev psihološke podpore prostovoljnim gasilcem 
 

Člani so z gradivom prejeli predlog izvajanja, usposabljanja, aktiviranja in financiranja, ki je bil 

dogovorjen na skupnem sestanku med URSZR in GZS dne 25. 1. 2020 

 

Dr. Andreja Lavrič iz URSZR je predstavila obstoječ sistem usposabljanja in izvajanja psihološke 

podpore prostovoljnih gasilcev ter predlog, ki je bil dogovorjen na skupnem sestanku med 

URSZR in GZS dne 25. 1. 2020.  

Po osnovnem usposabljanju je za zaupnike dvakrat letno organizirana supervizija, enkrat letno 

pa tematsko izpopolnjevanje. Po regijah je potrebno načrtno kadrovati, ker je v nekaj regijah 

še premalo usposobljenih. Vsebine glede psihološke podpore je potrebno vključiti tudi v 

programe usposabljanj na nižjih nivojih. V Vulkan je potrebno vnesti podatke o usposobljenosti 

gasilcev in aktivni funkciji. Izvedena bo tudi povezava s SPIN-om. Financiranje dela zaupnikov 

bo izvedeno preko Gasilske zveze Slovenije, aktiviranje pa je potrebno še doreči.  

Dr. Lavričeva je predstavila tudi priročnik in zgibanko ki je bila izdana s strani URSZR. 

 

Dejan Jurkovič je predstavil, da imajo člana PGD, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za 

usposabljanje za zaupnika, je pa psihiater in zainteresiran za to delo.  

Dr. Lavričeva je predlagala, da ga predlagajo za delovanje v državni psihološki enoti, kamor 

vključujejo psihiatre in psihologe. To enoto aktivira poveljnik CZ RS, ko zaupniki ne zmorejo 

vsega in prosijo za pomoč, ob težjih primerih (mrtev ali zelo poškodovan otrok ali gasilec; 

gasilec, ki rešuje svojca ali sovrstnika gasilca in podobno). Pogovori se izvajajo v roku 24 

oziroma največ 72 ur.  

 

Borut Lončarevič je na temo tovrstnega izobraževanja izpostavil problem odsotnosti z dela in 

predlagal, da se urnik prilagodi prostovoljnim gasilcem.  

Dr. Lavričeva je razložila, da usposabljanje traja 7 dni in je razporejeno na 3 meseca, od tega 

lahko 1 dan tečajnik manjka. Supervizije pa so organizirane v popoldanskih urah.  

 

Tomaž Vilfan je podal pozitivno mnenje na temo psihološke podpore. 
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Franci Petek je povzel zaključke. Na tem področju so narejeni veliki koraki in smo na pravi poti. 

Navodila so člani prejeli z gradivom in so v redu, popravi se le način aktiviranja zaupnikov - 

prostovoljnih gasilcev. Vsebino teh navodil je potrebno vključiti v program usposabljanja 

zaupnikov.  

 

Sklep št. 2: 

Potrdi se način izvajanja, usposabljanja, aktiviranja, financiranja psihološke podpore 

prostovoljnih gasilcev, pri čemer se popravi način aktiviranja v 3. točki, ki se glasi: 

Vodja intervencije oziroma poveljnik ali višji poveljujoči, ki potrebuje zaupnika, pokliče v 

Regijski center za obveščanje (ReCO), da v prostovoljnem gasilskem društvu potrebujejo 

zaupnika. ReCO pokliče regijskega poveljnika za predlog zaupnika –prostovoljnega gasilca, 

ki ga nato ReCO aktivira. ReCO nato obvesti še poveljnika gasilske zveze.  

Aktiviranje se zabeleži v aplikaciji SPIN in se prenese tudi v Vulkan. 

Gasilska zveza Slovenije zagotovi vnose usposabljanj v Vulkan in evidenco aktivnih 

zaupnikov, ki se prenaša tudi v aplikacijo SPIN. 

URSZR pripravi čistopis gradiva.  

 

Ad 3. 

Predstavitev GIS slojev teritorialnih gasilskih enot 
 

Branko Sojer iz URSZR je predstavil spremembe na področju geografskih slojev (GIS) 

teritorialnih enot. Dostop do pogleda v aplikacijo bodo prejeli vsi nivoji gasilskih enot s prošnjo 

po pregledu in posredovanju pripomb do 15. 5. 2020. 

URSZR je leta 2003 pripravila  geografski sloj teritorialnih gasilskih enot, kjer so definirane meje 

med gasilskimi enotami po tedaj razpoložljivih podatkih. Sloj je bil 2D formata in iz zajet ročno 

z ročnim risanjem mej. Meje so se sicer lahko spreminjale (glede na posredovane informacije 

o napakah), a le z ročnim risanjem linj. Posledično je bilo težko točno definirati državno,  

občinske in krajevne meje. Ker sloj ni bil geolociran je v ReCO služil le vizualni orientacijski 

pogled. Poleg tega so se ob uporabi tega sloja večkrat pojavili primeri, ki so kazali, da območja 

delovanja gasilskih enot v GIS-u niso usklajene s stanjem na terenu. Zato je večkrat prišlo od 

napak pri aktiviranju posameznih enot.  

Nove aplikacije za aktiviranje enot in evidentiranje intervencij uporabljajo sodobnejši 

geolociran sloj teritorialnih enot, ki bo natančno vezan na delovanja teritorialnih enot 

(območje, za katero je pristojna posamezna gasilska enota). Podatki o teritorialni pristojnosti  

bodo podlaga tudi za druge aplikacije na področju gasilstva in zaščite in reševanje, kot so na 

primer aplikacija za kategorizacijo gasilskih enot, aplikacije za delitev požarnih taks, ter 

posameznim modulom v programu Vulkan.   

V letu 2019 je URSZR nabavila GIS orodje za urejanje geolociranih GIS slojev. Novo orodje 

omogoča, da strokovni sodelavci URSZR na podlagi razpoložljivih podatkov sami izdelajo in 

ažurirajo območja gasilskih enot. Orodja omogočajo zelo natančno lociranje na meje občin, 

naselij in prostorskih okolišev – to je vseh nivojev uradno veljavnih prostorskih enot. 



4 / 12 

Uslužbenci URSZR so v preteklih mesecih izdelali osnutek novega GIS sloja, ki temelji na GIS 

sloju, ki je trenutno v uporabi. Izvedeni so bili določeni popravki mej, kjer ročno narisane 

krivulje niso sledile mejam občin, naselij ali prostorskih okolišev. Upoštevani so bili tudi 

popravki, ki jo jih pristojne gasilske organizacije posredovale v URSZR ali na izpostave. V 

primeru določenih  dilem smo se oprli tudi na podatke v aplikaciji Vulkan (podatki navedeni v 

polju KS in naselja).  Za dodatno preverjanje smotrnosti posamezne korekcije so se dostopni 

časi preverjali z novo GIS rešitvijo »Dostopni časi«, ki omogoča izračun dejanskih časov prihoda 

enot na kraj nesreče.  

 

Branko Sojer je povzel predstavitev z zaključki: URSZR omogoči dostop do pregleda aplikacije 

uporabnikom na vseh nivojih. Pripravi se čistopis dopisa, ki se posreduje gasilskim zvezam. 

Gasilske zveze zberejo pripombe in jih posredujejo do 15. 5. 2020, nato se prenese urejene 

sloje v Vulkan, s 1. 7. 2020 pa se jih začne uporabljati tudi v SPIN.  

Člani Poveljstva so v kratki razpravi izrazili pozitivno mnenje k pripravljenem. 

 

Sklep št. 3: 

Potrdi se predstavljen način uporabe novih GIS slojev teritorialnih enot in način preverjanja 

pravilnosti pred začetkom uporabe.  

 

Ad 4. 

Predstavitev oskrbe potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkov 

 

Člani so z gradivom prejeli predlog oskrbe potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkov, ki 

so ga pripravili predstavniki Slovenskih železnic – potniški promet, d.o.o., ki so bili na seji tudi 

prisotni.  

Petra Privšek in Rok Kunej, predstavnika SŽ, sta na kratko predstavila potrebe po sodelovanju 

z gasilci. Na podlagi Uredbe ES so obveznosti prevoznika, da v primeru zamude, ki traja najmanj 

60 minut, ponudi potnikom brezplačne obroke in osvežilne pijače. Pri tem SŽ prosijo za pomoč 

gasilcev, ki bi oskrbovali vlake, saj sami nimajo teh možnosti. V gradivu je bil predlagan način 

izvajanja kot tudi izračun nadomestila, ki bi ga prejeli gasilci. 

 

Franci Petek je člane Poveljstva prosil za odločitev ali gasilci to delo sprejmemo ali ne, pri 

čemer je predhodno potrebno s Slovenskimi železnicami dogovoriti več stvari. 

 

Marko Gorše je vprašal glede načina aktiviranja gasilcev. 

Franci Petek je dodal, da bi bilo najlažje aktiviranje preko ReCo. 

 

Ivan Kovačič, predstavnik SŽ, ki je sicer tudi predsednik PGD Divača, je predstavil pozitivno 

sodelovanje z gasilci na Mostu na Soči. Imajo povezavo z ReCO, gasilske enote so aktivirane že 

za pomoč pri izstopu potnikov iz vlakov. 
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Tomaž Vilfan je vprašal, kje bo hrana in pijača skladiščena, kajti gasilska enota se ne bo mogla 

ob aktiviranju ukvarjati še z logistiko.  Tudi drugi člani so se vključili v razpravo glede nabave, 

skladiščenja, rokov uporabnosti prehrane in pijače.  

 

Anton Javrnik, predstavnik SŽ, je dodal, da so na SŽ pripravili le osnutek predloga sodelovanja 

z gasilci in je vse še stvar medsebojnega dogovora.  

 

Gašper Janežič je način sodelovanja oceni pozitivno.  

 

Dejan Jurkovič je dodal, da se železniške postaje modernizirajo in se zapirajo, zato o  

skladiščenju hrane in pijače na postajah ni realno razmišljati.  

Predlaga, da se na vlakih ugotovi predvidena zamuda, pri aktiviranju PGD pa se obvezno 

upošteva še čas vožnje od gasilskega doma do vlaka.   

 

Franci Rančigaj je opozoril, da je potrebno doreči tudi način sodelovanja, ali bomo gasilci 

pogodbeni partnerji (pridobitna dejavnost) ali bomo aktivirani kot na intervencijo (tehnična in 

druga pomoč). Predlaga ovrednotenje postavk po ceniku gasilskih storitev. 

 

Borut Lončarevič meni, da je delo gasilcev prenizko ocenjeno.  

Stanko Močnik meni, da imamo gasilci že preveč nalog in da so SŽ podjetje.   

 

Franci Petek je povzel, da so se Slovenske železnice obrnile na Gasilsko zvezo Slovenije s 

prošnjo po pomoči in da oskrba potnikov ni intervencija. Dogovoriti se moramo, ali smo 

pripravljeni sodelovati in operativno dogovoriti način sodelovanja.  

 

Sklep št. 4 (2 PROTI): 

Potrdi se sodelovanje gasilcev s Slovenskimi železnicami pri oskrbi potnikov na vlakih, 

vendar Slovenske železnice pred dokončno potrditvijo pripravijo: 

- nov predlog izračuna povračila stroškov gasilcev; 

- izračune potreb po lokacijah in števila gasilcev na število potnikov; 

- predlog načina nabave hrane in pijače (skladiščenje se dogovori naknadno)                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ad 5. 

Poročilo o izvajanju sklepov 13. seje in potrditev zapisnika 

 

Člani so z gradivom prejeli zapisnik 13. skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske 

zveze Slovenije. Zapisnik je že potrdil Upravni odbor, poveljnik ga je predlagal v potrditev še 

Poveljstvu. 

 

Sklep št. 5: 

Potrdi se zapisnik 13. skupne seje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
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Ad 6. 

Tehnika  
(razpis za sofinanciranje, sprememba tipizacije vozil, pravilnik o pregledih vozil, navodila za 

nošenje gasilske uniforme) 
 
Člani Poveljstva so z gradivom prejeli vsa gradiva k tej točki, predstavila pa sta jih Klemen 
Repovš in Dejan Jurkovič. 
 
Razpis za sofinanciranje 
Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje je na svoji seji 1. seji dne 12. 2. 2020 pripravila 
predlog vsebine razpisa za leto 2020 in predlagala nekaj smernic za leto 2021. 
 

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2020, to je za obdobje 

nabave 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020, ostaja načelno enak predhodnemu, komisija pa predlaga 

naslednje popravke: ažurira se datume in pravne podlage; doda se vrsta opreme IDA – komplet 

brez tlačne posode, izhodiščna vrednost 1.000,00 EUR; črta se gasilska delovna obleka – tip A 

(GDO-A); koeficienti razvitosti se upoštevajo za vsa PGD iz nerazvitih občin (tudi, če se v 

njihovem imenu prijavi na razpis GZ); izhodiščna vrednost za motorno brizgalno (MB) se 

popravi iz 10.000,00 EUR na 12.000,00 EUR.  

Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma 6. 3. 2020.  

 

Stanko Močnik je vprašal zakaj so potrebni koeficienti nerazvitosti. 

Borut Lončarevič je vprašal zakaj se ne dvigne izhodiščna vrednost za GVC-je.  

Franci Petek je obema odgovoril, da so koeficienti predvideni s strani razpisovalca, vrednost 

GVC-jev pa se ne bo višala. Poudaril je, da smo o tem smo že veliko govorili, da višje cene vozil 

ne vplivajo na višje sofinanciranje, ker se posledično niža odstotek sofinanciranja. 

 

Andrej Trstenjak je predlagal, da se v razpis vključi še ločeno postavko tlačna posoda. 

 

Sklep št. 6: 

Potrdi se navedene predloge komisije za spremembo razpisa za sofinanciranje gasilske 

zaščitne in reševalne opreme za leto 2020, s tem, da se doda v razpis še ločena postavka 

tlačna posoda. 

 

Komisija predlaga, da se za Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za 

leto 2021, to je za obdobje nabave 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021 pripravijo izhodišča in se objavijo 

že v mesecu maju 2020, da lahko PGD in GZ že nabavljajo ustrezno opremo. V izhodišča za 

razpis za sofinanciranje za leto 2021 se poleg vsebine iz razpisa za leto 2020 vključi: za vsa 

vozila se pri obračunu sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost iz razpisa, v kolikor pa 

vlagatelj plača nižjo vrednost od izhodiščne, se kot izhodišče za sofinanciranje upošteva 

plačana vrednost vozila; v sofinanciranje se vključi logistična vozila: VGV, GVL-1, GVL-2, GTV, 

GVK. PGD mora predhodno razpolagati z osnovnimi operativnimi vozili po merilih glede na 
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kategorijo. Na občino pripada eno logistično vozilo iz zgornje skupine in sicer pripada osrednji 

enoti, lahko pa ga župan na predlog poveljstva občine ali strokovne službe v skladu z 

operativnim načrtom prerazporedi v drugo gasilsko enoto. Vlogi je potrebno priložiti sklep 

župana in mnenje regijskega poveljnika; veljavnost izhodišč je le v primeru, da bodo za 

sofinanciranje zagotovljena planirana finančna sredstva.  

Komisija bo do končne priprave predloga izhodišč za razpis za leto 2021 pripravila tudi 

izhodiščne vrednosti za logistična vozila in življenjske dobe.  

 

Stanko Močnik je predlagal, da se v razpis za leto 2021 vključi tudi električna stikala. 

Franci Petek je predlagal, da Komisija za tehniko preuči primerne vrste električnih priključkov. 

 

Sklep št. 7: 

Potrdi se smernice za dokončno pripravo izhodišč za Razpis za sofinanciranje gasilske 

zaščitne in reševalne opreme za leto 2021, ki se jih sprejme na naslednji seji Poveljstva GZS. 

 

Sprememba tipizacije vozil 
Komisija za preventivo je na svoji seji obravnavala predlog spremembe tipizacije gasilskih vozil. 
Komisija predlaga spremembo tipizacije, s katero bi se na gasilska vozila začeli dodajati 
preventivni napisi. Namen je ozaveščanje občank in občanov o pomenu požarne varnosti in 
krepitev njihove varnostne kulture. Komisija za preventivo predlaga, da se v tipizacijo gasilskih 
vozil doda nova točka 2.6.3 Preventivni napisi na vozilih in novo poglavje 12 Priloga 7 - 
Preventivni napisi. 
 
Predlog Komisije za preventivo je obravnavala Komisija za tehniko, ki je izoblikovala naslednje 
stališče in predlog, da ne podpira predloga sklepa o spremembi tipizacije gasilskih vozil v obliki 
kot ga predlaga Komisija za preventivo, predlaga pa Poveljstvu GZS, da sprejme naslednjo 
spremembo tipizacije gasilskih vozil: Na zadnji strani gasilskega vozila mora biti nameščena 
nalepka »REŠEVALNI PAS« dimenzij 12x20 cm ali 18x30 cm, odvisno od velikosti vozila in 
predvidene ostale poslikavo. 
 
Franci Petek je dodal, da podpira preventivne napise, opredelil pa bi maksimalno velikost črk.  
Tomaž Vilfan ne bi predpisal preventivnih napisov, s tem sta se strinjala tudi Martin Lužar in 
Marko Adamič. 
Stanko Močnik podpira predlog Komisije za preventivo. 
 
Sklep št. 8: 

Potrdi se vključitev preventivnih napisov na gasilska vozila, s tem, da se vključi v tipizacijo 

gasilskih vozil kot možnost in ne obvezo, omeji se tudi minimalna in maksimalna velikost 

pisave.  

 
Pravilnik o pregledih vozil 
Komisija za tehniko je na svoji 4. in 5. seji obravnavala problematiko pri izvajanju pregledov 
gasilskih vozil.  
Na osnovi obravnave predlaga, da se spremeni Poslovnik za pregled gasilskih vozil, in sicer:  
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-V prvi točki poslovnika se med drugo in tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi »Obvezna 
priloga prijave je mnenje o ustreznosti podvozja«. 
-V prvi alineji 4. točke se beseda »gotovo« zamenja z besedo »končano«. 
-V točki 7 se doda tekst – Drugi (ponovni) pregled je plačljiv skladno s cenikom - april 2018. 
 

Sklep št. 9: 

Potrdi se spremembe Poslovnika za pregled gasilskih vozil. 

Pregledniki gasilskih vozil opozarjajo, da je vedno več primerov, ko gasilska vozila ob pregledu 
niso 100% dokončana. Predlaga se, da pregledniki v takem primeru ne izvedejo pregleda in to 
zapišejo v zapisnik. Postopek ponovnega pregleda se izvede skladno s poslovnikom.  

Sklep št. 10: 

Poveljstvo se seznani s predlaganim načinom izvajanja pregledov gasilskih vozil. 

 
Navodila za nošenje gasilske uniforme 
Kolegij je pripravil predlog navodil za nošenje gasilske uniforme, ki se izdajo v obliki zgibanke 
in plakata.  
 
Člani Poveljstva so imeli nekaj predlogov za oblikovno spremembo osnutka. 
Franci Petek je predlagal, da se sprejme tudi predlog za naklado zgibank in plakata.  
Predlog je bil za 5 zgibank na PGD in 2 plakata na PGD (v dveh dimenzijah) in nekaj izvodov za 
gasilske zveze. Količina se še preveri glede na cene na količino.   
 
Sklep št. 11: 

Potrdi se vsebina zgibank in plakatov z navodili za nošenje gasilske uniforme ter naklada za 

tisk. 

 
 

Ad 7. 

Tekmovanja 
(državno, olimpijada, gasilske dvojice, pobude) 

 
Državno gasilsko tekmovanje 
Franci Petek je predstavil način izračuna za kvote sodnikov na državnem tekmovanju 2020, kar 
bodo regijski poveljniki prejeli z dopisom za pošiljanje predlogov sodnikov. Predlagal je, da se 
pooblasti Komisijo za tekmovanja, da pripravi izbor sodnikov, Poveljstvo pa se z izborom 
sodnikov seznani.  
Člani so prejeli tudi logotip državnega tekmovanja in predlog sestave organizacijskega odbora. 
 

Sklep št. 12: 

Komisijo za tekmovanja GZS se pooblasti za pripravo izbora sodnikov za Državno gasilsko 
tekmovanje 2020, o čemer seznani Poveljstvo GZS.  
 
Sklep št. 13: 

Potrdi se logotip Državnega gasilskega tekmovanja 2020. 
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Sklep št. 14: 

Potrdi se člane organizacijskega odbora za Državno gasilsko tekmovanje 2020: 1. Sašo 
Farčnik – predsednik, 2. Franci Petek – član, 3. Zvonko Glažar – član, 4. Bojan Hrepevnik – 
član, 5. Ivan Jezernik – član, 6. Janez Senica – član, 7. Franc Gaberšek – član, 8. Gorazd 
Sentočnik – član, 9. Marijan Jelenko – član, 10. Adriana Cividini – članica, 11. Lea Gorenšek 
– članica, 12. Danica Oštir – članica, 
 
Gasilska olimpijada 2021 
Franci Petek je na kratko poročal o aktivnostih za olimpijado 2021. 
 
Tekmovanja gasilskih dvojic 
Zvonko Glažar je člane seznanil s pripravljenimi spremembami pravil tekmovanja gasilskih 
dvojic, ki so jih člani prejeli z gradivom. Delovna skupina, ki je bila imenovana na Poveljstvu je 
aktivna in je pripravila posvet z organizatorji, sodniki, dvojicami, kjer so zbrali predloge za 
spremembe pravil z namenom približanja tekmovanj tekmovalcem ter bolj množične 
udeležbe. Odziv s terena je pozitiven. 
 

Martin Lužar je podal predlog za poenotenje dikcije glede dopolnitve starosti na dan 

tekmovanja s pravili GŠTD ter na popravek termina raportiranje v poročanje.  

 

Sklep št. 15: 

Potrdi se Pravila tekmovanj gasilskih dvojic s predlaganimi popravki. 
 
Predlogi Komisije za tekmovanja GZS 
 
1.Predlog Savinjsko-šaleške regije z 11. seje Poveljstva GZS – regijska pokalna tekmovanja 
Glede na to, da imajo regije razvita tradicionalna pokalna tekmovanja so podali predlog, da bi 
se regijskega tekmovanja, ki je izbirno tekmovanje za državno tekmovanje, udeležile 
(neposredno) tudi najboljše enote iz regijskega pokalnega tekmovanja. Komisija za 
tekmovanja GZS je na 5. seji obravnavala predlog in predlaga Poveljstvu GZS sprejetje sklepa. 
 

Sklep št. 16: 

Poveljstvo sprejme naslednjo dopolnitev razpisa ciklusa tekmovanj GZS, ki začne veljati pri 
naslednjem razpisu:  
Regija razpiše discipline, ki so razpisane po aktualnem razpisu ciklusa Gasilske zveze 
Slovenije (primer: državno tekmovanje Matevža Haceta leta 2022). Velja za vse kategorije. 
Regija v regijski razpis doda: Tekmovalne enote, ki v dvoletnem tekmovalnem obdobju med 
regijskima tekmovanjema na regijskih pokalnih tekmovanjih (primer: 2020, 2021) dosežejo 
najboljši skupni rezultat (seštevek končnih točk posameznih let), se uvrstijo na regijsko 
gasilsko tekmovanje, ki bo leta (primer: 2021), ne glede na njihovo uvrstitev na izbirnem 
tekmovanju (tekmovanje GZ). Pravico do uvrstitev glede na zgornji odstavek ima naslednje 
število tekmovalnih enot po najboljših rezultatih v posamezni kategoriji:  
- če se pokalno tekmovanje izvaja 2 (dve) leti: 2 (dve) tekmovalni enoti;  
- če se pokalno tekmovanje izvaja 1 (eno) leto: nobena tekmovalna enota.  
Dodajo se naslednje zahteve:  
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- enota, ki se je uvrstila na regijsko tekmovanje preko regijskega pokalnega tekmovanja se 
ne sme prišteti v kvoto tekmovalnih enot, ki se uporablja pri pogoju: Iz regij, v katerih je na 
regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več 
tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva štiri 
mesta;  
- enota se lahko uvrsti na regijsko tekmovanje na podlagi prej omenjenih pogojev in če je 
regijski razpis vseboval in se tekmovanje izvajalo v vsaj dveh disciplinah (od tega sigurno 
najzahtevnejša disciplina) od razpisanih disciplin po razpisu GZS (npr. državno tekmovanje 
Matevža Haceta leta 2022)  
- v tekmovalni kategoriji mora na regijskem pokalnem tekmovanji v posameznem letu 
sodelovati 6 in več tekmovalnih enot;  
- nadzor poteka regijskega pokalnega tekmovanja izvaja regijsko poveljstvo. 
 
2. Predlog Gorenjske regije z 11. seje Poveljstva GZS – člani B, članice B  
Podali so predlog, da bi se tekmovalnima kategorijama člani B in članice B umaknila zahteva: 
Tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa veterana) morajo najkasneje v dveh letih 
po prvem nastopu v tekmovalni enoti pridobiti najmanj čin gasilca pripravnika. Komisija za 
tekmovanja GZS je na 5. seji obravnavala predlog in predlaga Poveljstvu GZS, da pogoj čin 
gasilca pripravnika velja za člane B in članice B do statusa starejšega gasilca, to je do starosti 
58 let, kar se popravi v Pravilih GŠTD, str. 8. Umik te zahteve za vse člane B in članice B namreč 
ne vzdrži, saj bomo kvečjemu še zavrli razvoj mlajših B enot, ki so že tako obremenjene zaradi 
linearnega dvigovanja dodatnih točk na starost. Komisija za tekmovanja GZS predlaga 
Poveljstvu GZS sprejetje sklepa. 
 
Tomaž Vilfan je ponovno predlagal umik zahteve za pripravnika za člane in članice B.  
Franci Petek je razložil, da se je meja za pogoj tečaj pripravnika pri tekmovalcih članov in članic 
spustila iz veterana na starejšega gasilca.  
 
Sklep št. 17 (1 PROTI): 

V Pravilih GŠTD, stran 8, se spremeni: ”Tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa 
starejšega gasilca - do starosti 58 let) morajo najkasneje v dveh letih po prvem nastopu v 
tekmovalni enoti pridobiti najmanj čin gasilca pripravnika. V nasprotnem primeru ne morejo 
več tekmovati na gasilskih tekmovanjih. To velja za tekmovanja po razpisu GZS.” 
Sprememba začne veljati takoj. 
 
3. Predlogi s terena in Komisije za tekmovanja GZS – čelade za tekmovanja  
Na predlog Komisije za tekmovanja GZS je Komisija za tehniko GZS pripravila predlog uporabe 
čelad na tekmovanju. Ogromno čelad, ki se že sedaj uporabljajo, nimajo kakršnegakoli testa. 
Komisija za tekmovanja GZS je na 5. seji obravnavala predlog in predlaga Poveljstvu GZS 
sprejetje sklepa. 
 

Sklep št. 18: 

V razpise za leto 2021 in v prihodnje se zapiše: Tekmovalne enote kategorij (člani, članice in 
starejši gasilci) lahko na tekmovanjih uporabljajo naslednje čelade:  
A) tipizirane gasilske zaščitne čelade EN 443 (spisek velja na dan 18. 2. 2020 in se dopolnjuje 
z novimi): CASCO (PF 1000 EXTREME, B PF 1000 R, tip A), MSA (GALLET FUEGO, GALLET F1SA 
12, GALLET F1S 12, GALLET F1 SF, GALLET F1XF), BULLARD (MAGMA A, MAGMA B), PLASTIKA 
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AKRAPOVIČ (PAB FIRE 03, PAB FIRE 04 HT Composite Fire Compact), ROSENBAUER (HEROS 
XTREME, HEROS TITAN, HEROS SMART), SCHUBERT (HPS 6100), DRÄGER (HPS 7000, HPS 
7000 PRO), PACIFIC HELMET (F10), SICOR S.P.A(VFR EVO) 
B) Čelade, ki ustrezajo standardu EN 16471 ali EN 16473, ki se v gasilstvu uporabljajo pri 
iskanju in reševanju, gašenju gozdov in grmičevja, ukrepanju v prometnih nesrečah, 
reševanju z višin in izvajanju tehničnega reševanja (primer - DRÄGER HPS 3500).  
C) Čelade, ki so že več let uporabljajo za tekmovalne namene: VEPLAS (sive), VIPLAN 
(rumene) in svetle aluminijaste-paradne čelade.  
Opremljenost s čeladami mora biti v tekmovalni enoti enotna. 
 

Ad 8. 

Potrditev vzorcev tiska v projektu »Gasilci na zvezkih« 
 

Člani so z gradivom prejeli vzorce za tisk zvezkov, predstavil pa jih je Dejan Jurkovič. 
V razpravi je bila ugotovljena nepravilnost na eni sliki, ki se odpravi.  
 

Sklep št. 19: 

Poveljstvo potrdi predlagane vzorce za tisk zvezkov, na katere se mora dopisati avtorja 
fotografij, kot je bilo zastavljeno v projektu. Popravi se tudi fotografija vozila skladno z 
razpravo.  

Ad 9. 

Preimenovanja v čine 
 

Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 4. 12. 2019 do 18. 2. 2020. 

 

Sklep št. 20: 

Potrdi se preimenovanja v čine v obdobju od 4. 12. 2019 do 18. 2. 2020. 

 

Ad 10. 

Predlogi in pobude 

 

Stanko Močnik je vprašal, če so regijski poveljniki zavarovani za odgovornost in nezgodno.  

Franci Petek je rekel, da bomo preverili.  

 

Tomaž Vilfan predlaga, da se kot opravičilo za tečaje tretira tudi nenadna obolelost, kar je 

treba dodati v navodilih na spletni strani; prosi za vnos manjkajočih  lokacij v SPIN; predlaga 

objavo Zakona o voznikih na spletni strani.  

Franci Petek se je zahvalil za predloge, ki jih bomo realizirali.  

 

Dejan Jurkovič je člane obvestil, da dobro kaže pri sprejemanju Zakona o varnosti cestnega 

prometa, da ne bo potrebno uporabljati tahografov za prevoz skupin otrok. Konec marca gre 

predlog v potrditev v DZ. 
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Gašper Janežič predlaga, da se gasilce vključi v brezplačno usposabljanje za reševanje na vodi. 

Franci Petek predlaga, da pripravi dopis, ki ga GZS posreduje na URSZR. 

 

Andrej Trstenjak predlaga možnost vpogleda v seznam sodelujočih vozil in opreme na 

intervencijah tudi za nivo GZ in regije. Franci Petek predlaga, da preverimo na GZS. 

 

Samo Steblovnik sprašuje glede vnosa čina pionirja v Vulkan, imajo težave. Franci Petek 

predlaga, da preverimo na GZS. 

 

Darko Muhič je vprašal glede navodil v času Koronavirusa. Branko Sojer je povedal, da na 

URSZR čakajo na potrditev vsebine navodil NIJZ. 

 

Primož Ternik je vprašal glede posodobitve programa usposabljanja tehničnega reševanja, kar 

mu je odgovoril Rok Leskovec, da se prenavlja.  

 

Borut Lončarevič je vprašal glede učnih gradiv za tečaje, kar sta odgovorila Rok Leskovec in  

Franci Petek. Petek je rekel, da je rok izvedbe 1 leto in bo potrebno pospešiti. 

 

Klemen Repovš je izpostavil neusklajenost obrazcev za zdravstvene preglede v Vulkanu s 

pravilnikom ter težave neizvajanja pregledov s strani zdravnikov na podlagi izjav gasilcev. 

Franci Petek je dodal, da so pregledi po 3. členu trajni, težave pa so z izvajanjem. 

 

Tomaž Vilfan je povabil vse na Stevanovičeve dneve, ki bodo 4. in 5. 4. na Rogli.  

 

Ad 11. 

Razno 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  

  

       

                            

       Zapisala:  

        Adriana Cividini,             Poveljnik: 

Vodja za področje operative           Franci Petek 

                                                                                                                        
 


