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Z A P I S N I K 
 

15. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  11. junija 2020, ob 16.00 uri, v 

prostorih PGD Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 4, 2344 Lovrenc na Pohorju. 

 

Prisotni:  

- Člani Poveljstva (17): Franci Petek, Zvonko Glažar, Klemen Repovš, Rok Leskovec, Dejan 

Jurkovič, Marko Bokal, Marko Gorše, Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Borut 

Lončarevič, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Samo Steblovnik, Tomaž Vilfan, 

Dušan Vižintin; 

 

- Ostali prisotni: Marko Rakovnik, župan Občine Lovrenc na Pohorju; Damijan Šteger,  

poveljnik GZ Ruše; Janko Žuntar, član Nadzornega odbora GZS; Andrej Trstenjak (namestnik 

Dušana Utroša); Vlado Ambrož (namestnik Primoža Ternika); Branko Sojer, Uprava RS za 

zaščito in reševanje; Adriana Cividini, strokovna služba GZS. 

 

Odsotni:  

- Člani Poveljstva (1): Simon Černe. 

 

Opravičeni: 

- Člani Poveljstva (4): Darko Muhič, Marko Adamič, Primož Ternik, Dušan Utroša. 

- Ostali: Franci Rančigaj, predsednik  Nadzornega odbora GZS. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo o izvajanju sklepov 14. seje in potrditev zapisnika 
3. Izobraževanja 
4. Tekmovanja 
5. Gradbena tehnična smernica TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah 
6. Preimenovanja v čine 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno  
 

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

NO GZS, ter se zahvalil za veličasten sprejem domačih gasilcev in župana pred gasilskim 

domom ob zvokih gasilske godbe PGD Lovrenc na Pohorju. 

 

Besedo je predal Damijanu Štegerju, poveljniku GZ Ruše, ki je predstavil organiziranost 

gasilstva v kraju in v celotni gasilski zvezi. Za njim pa je prisotne nagovoril Marko Rakovnik, 
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župan Občine Lovrenc na Pohorju, ki je predstavil občino, gasilstvo ter pozitivno izkušnjo 

nakupa gasilskega vozila GCGP-1. 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Franci Petek je predlagal dnevni red v potrditev. 

 

Sklep št. 1: 

Potrdi se dnevni red 15. seje Poveljstva GZS. 

 

Ad 2. 

Poročilo o izvajanju sklepov 14. seje in potrditev zapisnika 

 

Člani so z gradivom prejeli zapisnik 14. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije.  

Franci Petek je poročal, da vsi sklepi še niso realizirani. O GIS teritorialnih slojih in psihološki 

podpori bo poročal Branko Sojer. S slovenskih železnic smo pred odhodom na sejo prejeli nov 

predlog sodelovanja pri oskrbi vlakov, ki ga bomo še uskladili in predstavili na naslednji seji. 

Komisija je zaključila z odpiranjem vlog na razpis za sofinanciranje za leto 2020 (787 vlog, od 

tega okoli 200 dopolnitev), v kratkem bo pripravila dokončne smernice za naslednji razpis.  

 

Sklep št. 2: 

Potrdi se zapisnik 14. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 

 

Ad 3. 

Izobraževanja 

 

Franci Petek je poročal o prekinitvi izobraževanj v sredini marca zaradi epidemije. Na nivoju 

GZS je bilo odpovedanih 57 tečajev.  Zaradi odpovedi tečajev v pomladnem delu ne bo razpisa 

za jesenski del. Prijave se bodo prenesle na jesen, na URSZR pa se skuša zagotoviti dodatne 

termine za jesenski del.  

 

Rok Leskovec je poročal o aktivnostih Komisije za izobraževanje. Ideje so bile za uvedbo 

izobraževanja na daljavo, vendar se zaenkrat tega ne podpira. Glede programa za bolničarje 

se je potrebno uskladiti z Rdečim križem. Izveden je bil študijski dan na Igu. Programe bo 

komisija skušala dokončati do jeseni. Z URSZR je bil usklajen program za gašenje požarov v 

naravnem okolju, pri čemer se je pojavil problem uporabe programa za vodenje intervencij. 

URSZR razvija sistem SVOD, GZS pa ima razvit sistem IPS, ki se je pokazal kot dober. Poudaril 

je, da je potrebno določiti, kdaj se kateri program uporablja pri izobraževanju. 

 

Franci Petek je dodal, da je bila na temo vodenja velikih intervencij izdelana razvojno 

raziskovalna naloga, v kateri je sodelovala tudi GZS. Ne ve pa, da bi o tem obstajal že kakšen 
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uraden dokument. Poudaril je še, da si ne predstavlja, da bi lahko kaj takega naredili brez 

sodelovanja GZS.  

 

Tomaž Vilfan je predlagal, da se tečaj za pripravnika lahko izvede tudi z manj kot 15 udeleženci, 

kot je zapisano v učnem programu, da ne bo izpada izobraževanj, s čimer so se vsi člani strinjali. 

 

Borut Lončarevič je vprašal, kdaj se lahko začnejo izobraževanja in če bo GZS izdala kakšne 

smernice. 

 

Franci Petek je povedal, da je še vedno predpisana razdalja 1,5 metra in da se ves čas držimo 

navodil Vlade RS in NIJZ. Predlaga pa, da se tečaji za operativnega gasilca zaključijo z 

zaključnimi izpiti (teorija in praksa), ker izvajajo naloge posamezniki. 

 

Sklep št. 3: 

Poveljstvo se je seznanilo s poročilom o izobraževanjih in sprejelo, da se odprti tečaji za 

operativnega gasilca, pri katerih so bile pred epidemijo že izvedene vse praktične vaje,  lahko 

dokončajo z izvedbo zaključnih izpitov.  

 

Ad 4. 

Tekmovanja 
 

Zvonko Glažar je poročal o aktivnostih na področju tekmovanj v času epidemije. Tekmovanja 

so bila odpovedana, kot tudi vse priprave tekmovalnih enot na tekmovanja. Zaradi nastale 

situacije je predlog za prestavitev državnega tekmovanja na leto 2021 in gasilske olimpijade 

na leto 2022. Predlagam termin državnega tekmovanja je 5. in 6. junij 2020, olimpijade pa 17. 

do 24. julij 2022, oboje v Celju. 

 

Franci Petek je dodal, da je razlogov za prestavitev olimpijade na leto 2022 več . Termin leta 

2021 se prekriva z olimpijado v Tokiu, zaradi česar bi imeli težave z mediji kot tudi s 

sponzorstvom. V letošnjem in naslednjem letu bodo velike težave pri pridobivanju sponzorjev 

tudi zaradi posledic epidemije. Države, udeleženke olimpijade, imajo tudi težave z izvedbo 

izbirnih tekmovanj in priprav. Mednarodna organizacija CTIF je prepustila odločitev glede 

prestavitve Gasilski zvezi Slovenije. Preverili smo razpoložljivost ključnih objektov v letu 2022, 

ki so prosti, potrebno pa bo na novo skleniti pogodbe.  Po potrditvi Poveljstva bomo obvestili 

CTIF, ki mora potrditi nov termin še na Izvršilnem odboru.  

 

Boris Lambizer  in Tomaž Vilfan sta vprašala glede letnic tekmovalcev zaradi prestavitve 

tekmovanj. 
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Franci Petek je odgovoril, da bomo počakali odločitev CTIF. Meni pa, da bodo veljale letnice v 

letu olimpijade. Tudi vsa tekmovanja Gasilske zveze Slovenije se bodo zamaknila za eno leto 

(Državno tekmovanje MH leta 2023…). Zato bi se nam ob spreminjanju letnic vse porušilo. 

Tekmovalne enote, ki so imele pogoje za državno tekmovanje 2020, imajo pogoje na državnem 

tekmovanju leta 2021. Zaveda pa se, da bodo nekatere tekmovalne enote morale spremeniti 

sestavo tekmovalnih enot zaradi letnic. 

 

Sklep št. 4: 

Poveljstvo je potrdilo nov termin Državnega gasilskega tekmovanja, ki bo  5. in 6. junija 2021 

in Gasilske olimpijade, ki bo od 17. do 24. julija 2022, oboje v Celju. 

 

Ad 5. 

Gradbena tehnična smernica TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah 
 

Člani so z gradivom prejeli zaprosilo SZPV za stališče Poveljstva  glede umika točke 4.3.1 iz 

Gradbene tehnične smernice TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah, ki se nanaša na 

mesto ali prostor za omarico za požarni načrt. 

 

Franci Petek je povedal, da je Komisija za preventivo pripravila odgovor, ki ga je predstavil 

Dejan Jurkovič.  

 

V razpravi so sodelovali Stanko Močnik, Borut Lončarevič, Tomaž Vilfan, in vsi nasprotovali 

umiku te točke iz smernice. 

 

Branko Sojer iz URSZR je dodal, da je umik besedila predlagan z namenom. Sprašuje se, ali je 

ustrezna rešitev, da gasilska enota dobi načrt in ga pozna, ali je omarica rešitev in ni v njej 

načrtov. 

 

Franci Petek je komentiral, da je kombinacija obojega v redu. Pri enotah, ki imajo veliko 

požarnih načrtov, je dostop do podatkov otežen, zato se na GZS že nekaj časa zavzemamo, da 

bi bili načrti v elektronski obliki, dostop do podatkov pa veliko lažji in hitrejši. Tehnična 

smernica je korak naprej, vendar jo bo potrebno implementirati tudi v zakonodajo, sama 

smernica je še vedno samo priporočilo. 

 

Dušan Vižintin je povedal, da je bilo ob pripravi smernic za gašenje sončnih elektrarn celo 

priporočilo za omarice s požarnimi načrti, kar je podpirala je tudi URSZR. 

 

Poveljstvo je bilo enotno, da je uporaba požarnega načrta res organizacijski ukrep, vendar pa 

postavitev omarice ni organizacijski ukrep, ampak gradbeni ukrep, ki omogoča izvajanje 

organizacijskega ukrepa. Poveljstvo je bilo soglasno, da je zahteva po namestitvi omarice za 
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požarni načrt v Gradbeni tehnični smernici TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah  - 

ustrezna in nujna. 

 

Sklep št. 5: 

Poveljstvo je soglasno sprejelo, da nasprotuje predlagani spremembi točke 4.3.1 Gradbeno 

tehnične smernice TSG-1-001:2019 - Požarna varnost v stavbah - in sicer brisanju vsebine 

glede namestitve omarice za požarni načrt. 

 

Ad 6. 

Preimenovanja v čine 
 

Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 19. 2. do 1. 6. 2020. 

 

Sklep št. 6 : 

Potrdi se preimenovanja v čine v obdobju od 19. 2. do 1. 6. 2020. 

 

 

Ad 7. 

Predlogi in pobude 

 

- Teritorialni GIS sloji:  

Branko Sojer je poročal o aktivnostih glede teritorialnih GIS slojev. Od prejšnje seje so že 

naredili nekaj popravkov. Predlagal je, da bi bil do jeseni odprt vpogled v karte in zbiranje 

pripomb, nato pa se začne uporabljati. Dostop je preko povezave: http://vgis2d.urszr.si/  

(uporabniško ime: zir, geslo: zir). 

 

Vlado Ambrož je vprašal zakaj so zamiki, kar mu je odgovoril Branko Sojer. 

 

- Psihološka podpora: 

Branko Sojer je obvestil, da na URSZR še usklajujejo način aktiviranja, ki je bil sprejet na prejšnji 

seji Poveljstva. O končnem predlogu aktiviranja zaupnikov bodo obvestili GZS. 

  

- SVOD: 

Branko Sojer je predstavil SVOD sistem vodenja , kjer ni velikih razlik od IPS sistema, vključene 

so le vse strukture (gasilci, policija, zdravstvo, štabi CZ…). Poslal bo kratke predstavitve 

sistema. Omenil je tudi operativno taktične postopke, ki niso zaživeli. 

 

Franci Petek se je strinjal s tem, da se sistemi za vodenje poenotijo, vendar moramo pri tem 

sodelovati vse strukture, ne pa delati več sistemov. Zadeve morajo biti življenjske in uporabne. 

IPS je dober sistem in se ga lahko tudi nadgradi. 

http://vgis2d.urszr.si/
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Glede operativno taktičnih postopkov pa se strinja, da jih je potrebno pregledati in da vsako 

stvar ne moremo do potankosti zapisati, ker tako ne bomo mogli delovati. 

 

- VGČ: 

Marko Gorše je predlagal, da bi se pri sprejemnih izpitih za VGČ upošteva tudi položajno 

funkcijo poveljnika. 

 

Franci Petek je povedal, da daje soglasja kandidatom za VGČ matična gasilska zveza, selekcija 

je samo pri sprejemnem izpitu, ker je število omejeno na 30 kandidatov na tečaj, ki je eden 

letno. 

 

Rok Leskovec je dodal, da ne smemo mešati pogojev za usposabljanje in kadrovsko politiko 

gasilskih zvez. 

 

Borut Lončarevič je dobil pobude, da so sprejemni izpiti za VGČ prezahtevni.  

 

Rok Leskovec in Franci Petek sta odgovorila, da se določi minimalno število točk in meja na 30 

kandidatov. Bilo je že tudi tako slabo znanje, da je bilo tečajnikov samo 28. 

 

Stanko Močnik je predstavil dobro izkušnjo regije. Ustanovili so komisijo, ki pomaga 

kandidatom pri pripravah na sprejemni izpit, kar se jim zadnja leta obrestuje.  

 

Tomaž Vilfan je podal idejo, da bi imel mogoče poveljnik prednost pred drugim gasilcem ob 

enakem številu točk na sprejemnem izpitu, glede na to, da je tečaj številčno omejen na 30 

letno.  

 

Franci Petek je predlagal, da predloge preuči Komisija za izobraževanje do naslednje seje.  

 

Sklep št. 7 : 

Komisija za izobraževanje se do naslednje seje opredeli glede predlaganih predlogov.  

 

 

- Tečaj sodnik – Gorenjska: 

Tomaž Vilfan je vprašal, če je tečaj za sodnika na Gorenjskem še v planu za jesen 2020. 

Franci Petek je odgovoril, da planirani tečaji ostajajo.  

 

 

- Slovensko združenje gasilskih vodij: 

Tomaž Vilfan je vprašal, če bo GZS sodelovala s Slovenskim združenjem gasilskih vodij. 

Franci Petek je odgovoril, da ne. Prejeli pa smo obvestilo o ustanovitvi, čeprav nam ni jasno na 

podlagi katerega zakona so sploh lahko ustanovljeni.  
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- NUS: 

Stanko Močnik je opozoril, da so PGD v njihovi regiji obremenjena z deaktiviranjem NUS, saj 

so tovrstne aktivnosti postale kar intervencije in tega ni malo. Ne ve pa, če so GEŠP enote 

prejele kakšna posebna navodila. 

Gašper Janežič je dodal, da GEŠP enote niso dobile nobenih navodil.  

 

Branko Sojer bo preveril zadeve na URSZR. 

 

- Mobilni paketi: 

Stanko Močnik je podal pobudo za sklenitev ugodnejših paketov za mobilne podatke za PGD, 

ker je večina zadev vezana na uporabo mobilnih aplikacij, mobilni podatki pa so dragi. 

 

- IPS aplikacija: 

Stanko Močnik je vprašal glede stanja IPS aplikacije, ki je bila izdelana. 

Franci Petek je odgovoril, da se aplikacija testira in nadgrajuje. 

 

- Mladinske aktivnosti: 

Stanko Močnik je vprašal glede organizacije taborov za mladino.  

Bojan Hrepevnik je dodal, da RKS normalno izvaja programe letovanj. 

Franci Petek je ponovno povedal, da je potrebno upoštevati ukrepe.  

 

- Majice za označevanje funkcij vodenja za Štab za velike intervencije ob uporabi PV-2: 

Franci Petek in Dušan Vižintin sta predstavila pobudo Komisije za požare v naravi za izdelavo 

majic za označevanje funkcij vodenja po enakem principu kot so izdelani telovniki, vendar 

samo za določene funkcije vodenja. Majice bi bile na uporabo štabu ob veliki intervenciji in ob 

aktiviranju vozila PV-2, spravljene bodo v vozilu PV-2, nabavila jih bo GZS.  

 

Sklep št. 8 : 

Poveljstvo je potrdilo izdelavo in nabavo majic za označevanje funkcij vodenja za štab ob 

velikih intervencijah in aktiviranju PV-2, ki bodo hranjene v vozilu PV-2. 

 

 

- Dodatek za prostovoljne gasilce ob intervencijah v času epidemije: 

Gašper Janežič je vprašal glede njegove pobude za protikorona zakon. 

Franci Petek je odgovoril, da je ob velikih naporih in podpori državnega sekretarja in URSZR 

uspelo v tretjem zakonu. Zakon je sprejet, ni pa še navodil in obrazcev za zbiranje podatkov.  

 

Povezava na zakon: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-

1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-

ziuoope/#8.%C2%A0PROSTOVOLJNO%C2%A0IN%C2%A0NEPOKLICNO%C2%A0OPRAVLJANJE

%C2%A0NALOG%C2%A0V%C2%A0%C4%8CASU%C2%A0EPIDEMIJE  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope/#8.%C2%A0PROSTOVOLJNO%C2%A0IN%C2%A0NEPOKLICNO%C2%A0OPRAVLJANJE%C2%A0NALOG%C2%A0V%C2%A0%C4%8CASU%C2%A0EPIDEMIJE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope/#8.%C2%A0PROSTOVOLJNO%C2%A0IN%C2%A0NEPOKLICNO%C2%A0OPRAVLJANJE%C2%A0NALOG%C2%A0V%C2%A0%C4%8CASU%C2%A0EPIDEMIJE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope/#8.%C2%A0PROSTOVOLJNO%C2%A0IN%C2%A0NEPOKLICNO%C2%A0OPRAVLJANJE%C2%A0NALOG%C2%A0V%C2%A0%C4%8CASU%C2%A0EPIDEMIJE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-epidemije-covid-19-ziuoope/#8.%C2%A0PROSTOVOLJNO%C2%A0IN%C2%A0NEPOKLICNO%C2%A0OPRAVLJANJE%C2%A0NALOG%C2%A0V%C2%A0%C4%8CASU%C2%A0EPIDEMIJE


8 / 8 

 

 

- Tahografi: 

Franci Petek je poročal o aktivnostih na področju zakonodaje glede tahografov. Trenutno so 

dobri obeti, da bo v naslednjem tednu Državni zbor potrdil oprostitev tahografov za gasilska 

vozila. 

 

- Projekt Gasilci na zvezkih: 

Dejan Jurkovič je poročal o poteku projekta. Pripravili so tudi ugodnosti za naročila gasilcev 

(brezplačna poštnina, 1 EUR donacije na GZS) in nagrado za največje število naročil v PGD 

(koncert Challe Salle). 

Ad 8. 

Razno 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

Franci Petek je predlagal minuto molka za pokojnim Dragom Počkarjem, nekdanjim regijskim 

poveljnikom Obalno-kraške regije, ki je umrl v času epidemije. V njegov spomin bo tudi žalna 

seja  jutri, 12. 6. 2020, o kateri so bili obveščeni vsi člani Poveljstva in UO GZS. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.  

  

                            

       Zapisala:  

        Adriana Cividini,                        Poveljnik: 

Vodja za področje operative                      Franci Petek 

                                                                                                                        
 

 


