
 

 

Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana  

 

1 / 11 

Z A P I S N I K 
 

16. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  24. septembra 2020, ob 16.00 

uri, v dvorani PGD Jablanica, Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji. 

 

Prisotni:  

-Člani Poveljstva (20): Franci Petek, Darko Muhič, Zvonko Glažar, Klemen Repovš, Rok 

Leskovec, Dejan Jurkovič, Marko Adamič, Marko Bokal, Simon Černe, Marko Gorše, Bojan 

Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Borut Lončarevič, Martin Lužar, Stanko Močnik, 

Primož Ternik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin; 

 

-Ostali prisotni: mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo; Leon Behin, 

sekretar na Upravi RS za zaščito in reševanje; Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze 

Slovenije; Franci Rančigaj, predsednik Nadzornega odbora GZS; Rajko Meserko, župan Občine 

Šmartno pri Litiji; Marjan Janežič; predsednik GZ Šmartno pri Litiji; Frančišek Ponebšek, 

poveljnik GZ Šmartno pri Litiji; Mitja Jerin, predsednik PGD Jablanica; Matjaž Borišek, poveljnik 

PGD Jablanica; Branko Sojer, Uprava RS za zaščito in reševanje; Adriana Cividini, strokovna 

služba GZS. 

 

Opravičeni: 

- Člani Poveljstva (2): Boštjan Majerle, Samo Steblovnik. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o izvajanju sklepov 15. seje in potrditev zapisnika 

3. Oskrba potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkih 

4. Izobraževanja 

5. Tekmovanja 

6. Mesec varstva pred požari 2020 

7. Predstavitev izhodišč za črpanje EU sredstev  

8.  Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021 

9. Predstavitev naloge za VKGČ 

10. Preimenovanja v čine 

11. Predlogi in pobude 

12. Razno 

 

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

zahvalil za sprejem domačih gasilcev in župana pred gasilskim domom. 
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Navzoče so nato nagovorili Mitja Jerin, predsednik PGD Jablanica; Marjan Janežič, predsednik 

GZ Šmartno pri Litiji in Rajko Meserko, župan Občine Šmartno pri Litiji.  

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Franci Petek je predlagal predlog dnevnega reda v potrditev in predlagal prestavitev 8. točke 

na 2. točko. 

 

Sklep št. 1: 

Potrdi se popravljen dnevni red 16. seje Poveljstva GZS: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Predstavitev izhodišč za črpanje EU sredstev 

3. Poročilo o izvajanju sklepov 15. seje in potrditev zapisnika 

4. Oskrba potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkih 

5. Izobraževanja 

6. Tekmovanja 

7. Mesec varstva pred požari 2020 

8. Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021 

9. Predstavitev naloge za VKGČ 

10. Preimenovanja v čine 

11. Predlogi in pobude 

12. Razno 

 

 

Ad 2. 

Predstavitev izhodišč za črpanje EU sredstev 

 

Člani Poveljstva so predstavitev prejeli že z gradivom, podrobno pa je predloge za vključitev 

vsebin zaščite, reševanja in pomoči v Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, za 

koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021–2027 ter instrumenta za okrevanje 

(NGEU) predstavil mag. Damijan Jaklin, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo v 

sodelovanju z Leonom Behinom, sekretarjem na URSZR.  

Cilj projekta je vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko komunikacijskih pogojev za boljše 

spremljanje, pripravljenost in odziv sil ZRP na podnebno pogojene nesreče (izgradnja 

nacionalnega centra zaščite in reševanja), vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih 

pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni (izgradnja treh 

podcentrov v Murski Soboti - poplave, na Kočevskem – žled in vremenske ujme, v Sežani – 

požari v naravi), zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP v povezavi 

z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni (nabava 

avtolestev, posebnih vozil z dvigali, tipske specialne nadgradnje – vozila bodo porazdeljena na 
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terenu, oblikovale se bodo regionalno-lokalne enote za hitre intervencije), priprava in 

nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP na 

odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč. 

 

Po obširni in zanimivi predstavitvi je bila odprta razprava.  

 

Marko Gorše je vprašal, kdo bo vključen v enote za hitre intervencije in kako bodo urejeni 

pozivi za člane teh enot. Predlagal je, da se vključi člane manjših gasilskih enot in ne samo 

sosednjih in enot širšega pomena, ki imajo že tako dovolj rednih nalog. 

Mag. Damijan Jaklin je povedal, da bodo enote zagotovo vodili gasilci, sodelovali pa bodo tudi 

drugi strokovnjaki. Na osnovi parametrov bo definirano, katere gasilske enote se bo 

vključevalo, predhodno pa bo potreben lokalni dogovor na nivoju gasilske zveze ali več 

gasilskih zvez. V primeru intervencije bodo za vse člane enote zagotovljeni pozivi. Enote CZ 

bodo poimenske na več ravneh – občina, GZ, več občin. Osnova je pripravljena tudi za 

pokrajinsko pokritost. V bistvu gre le za operacionalizacijo zapisanega v obstoječi resoluciji.  

 

Tomaž Vilfan je vprašal kako bo z aktiviranjem in stroški teh enot v primeru državnega, 

regijskega oziroma občinskega načrta. Zanimalo ga je tudi kako bo urejeno parkiranje teh vozil, 

ki bodo locirana po občinah. 

Mag. Damijan Jaklin je odgovoril, da stroške intervencije pokriva nivo, ki ga aktivira. Za 

parkiranje vozil bo občina oziroma več občin morala zagotoviti garažo. 

 

Borut Lončarevič je izrekel pohvale za zastavljene projekte. Zanimalo ga je tudi, zakaj se širi 

število podcentrov.  

Mag. Damijan Jaklin in  Leon Behin sta povedala, da ne gre za nič novega, ampak že zastavljene 

projekte (podcenter za poplave, za žledolom in ujme, požare v naravi). Zajeta je tudi možnost 

ureditev drugih centrov, ki bi lahko podpirali bodočo pokrajinsko ureditev (npr. centra v 

Pekrah). 

 

Dušan Vižintin je vprašal, če bo oprema predvidena tudi za mednarodno pomoč. 

Mag. Damijan Jaklin je odgovoril, da bomo lahko del enot predvideli tudi za mednarodno 

pomoč, vendar ne na račun varnosti v Sloveniji. Leon Behin je dodal, da zagotavljanje 

mednarodne pomoči sicer ni pogoj za kandidiranje. Lahko pa bomo poleg mednarodne pomoči 

ponudili sosednjim državam tudi izobraževanja v novih podcentrih.   

 

Dejan Jurkovič je predlagal, da je potrebno vključevati tudi člane manjših PGD, ne samo člane 

osrednjih enot oziroma gasilskih enot širšega pomena. 

Mag. Damijan Jaklin je odgovoril, da se bo potrebno lokalno dogovoriti katere člane se bo 

imenovalo v to enoto.  
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Rok Leskovec vidi v predvidenem usposabljanju vzporednice s prenovo učnega programa za 

tehnično reševanje, ki bo vsebinsko razdeljeno na tri module: nesreče v prometu, reševanje 

življenj iz globin in višin, naravne nesreče.  

 

Franci Petek je povzel, da bo z evropskimi sredstvi narejen velik korak naprej, potrebno pa bo 

racionalno ravnanje na področju opremljanja. 

 

Mag. Damijan Jaklin je prisotne obvestil tudi o pripravi sistemskega urejanja zavarovanj za 

gasilstvo na nivoju države in zavzemanju za povečanje sredstev za sofinanciranje gasilske 

zaščitne in reševalne opreme.  

 

Leon Behin pa je dodal, da je v petem protikoronskem paketu predviden sklep o neobdavčitvi 

Covid dodatkov za gasilce. Po sprejetju bo URSZR nakazala sredstva občinam. 

 

Sklep št. 2: 

Poveljstvo se je seznanilo s projektom vključitve vsebin zaščite, reševanja in pomoči v 

Evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, predlogom za koriščenje sredstev 

večletnega finančnega okvirja 2021–2027 ter instrumenta za okrevanje (NGEU) . 

 

Poveljstvo podpira predlagane rešitve, ki na vseh predstavljenih področjih odražajo 

dolgoletno prizadevanje Gasilske zveze Slovenije, še posebej pa predlagana vozila in tehniko 

enot za obvladovanje podnebno pogojenih nesreč : 

• posebna vozila z dvigalom in s kontejnerji za posamezne namene glede na tip nesreče, 

• druga gasilska tipizirana vozila, primerna za hitro interveniranje v primeru podnebno 

pogojenih nesreč. 

 
Poveljstvo bo v skladu s  svojimi možnostmi in v okviru svojih aktivnosti izvajalo podporo 
dogovorjenim vsebinam na občinskem, regionalnem in nacionalnem nivoju. 
 

 

Ad 3. 

Poročilo o izvajanju sklepov 15. seje in potrditev zapisnika 

 

Člani so z gradivom prejeli zapisnik 15. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Franci Petek je 

predlagal zapisnik v potrditev.  

 

Sklep št. 3: 

Poveljstvo je potrdilo zapisnik 15. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
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Ad 4. 

Oskrba potnikov na vlakih v primeru izrednih dogodkih 

 

Franci Petek je predstavil dopolnjen predlog sodelovanja med Slovenskimi železnicami in 

gasilskimi enotami pri oskrbi potnikov na vlakih ob izrednih razmerah, ki je bil predstavljen na 

14. seji Poveljstva.  

Skladno s sklepi Poveljstva smo opravili sestanek s predstavniki Slovenskih železnic in se 

dogovorili za naslednje pokrivanje stroškov: 

- pavšal v višini 200,00 EUR na dogodek (2 gasilca, 3 ure),  

- kilometrina 

- po ceniku GZS (nad 3 ure). 

 

Adriana Cividini je dodala, da je skrb za zalogo paketov na strani Slovenskih železnic, hramba 

pa v prostorih PGD. Pred iztekom roka se neporabljeni paketi odpišejo in ostanejo v PGD. 

Potrebno število PGD za zagotavljanje oskrbe po celotnem omrežju Slovenije je 37. Gre za 

lokacije večjih ali ključnih železniških postaj, na katere PGD dostavijo pakete v primeru poziva.  

Slovenske železnice bodo na osnovi krovnega dogovora pogodbe sklepale s posameznimi PGD. 

 

Sklep št. 4: 

Poveljstvo je potrdilo način sodelovanja s Slovenskimi železnicami in višina pokrivanja 

stroškov oskrbe potnikov na vlakih. 

Ad 5. 

Izobraževanja 

 

Člani so z gradivom predlog Razpisa usposabljanj za leto 2021 in pripravljen Predlog izvajanja 

temeljnih usposabljanj na daljavo v primeru izrednih razmer. 

 

Franci Petek je uvodoma povedal, da so se izobraževanja začela izvajati na vseh nivojih skladno 

z navodili in ukrepi. Na nivoju GZS so bili tečajniki iz pomladnega obdobja prestavljeni na 

jesensko obdobje, število tečajnikov pa mora biti zaradi ukrepov manjše kot je predvideno z 

učnimi programi.  

Besedo je predal Roku Leskovcu, predsedniku Komisije za izobraževanje in usposabljanje, ki je 

predstavil predlog razpisa usposabljanj za leto 2021 in pripravljen predlog izvajanja temeljnih 

usposabljanj na daljavo v primeru izrednih razmer.  

Na osnovi sklepa prejšnje seje je tudi poročal, da bo komisija pripravila predlog bonitet za 

poveljnike – kandidate za tečaj višjega gasilskega častnika, vendar ne v obliki kakršnihkoli 

olajšav pri izpitu, ampak kot priznanje stažiranja na funkciji poveljnika za prijavo na tečaj.   

 

Sklep št. 5: 

Poveljstvo je potrdilo Razpis usposabljanj za leto 2021. 
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Sklep št. 6 : 

Poveljstvo je potrdilo način izvajanja temeljnih usposabljanj na daljavo v primeru izrednih 

razmer. 

 

Franci Petek je člane obvestil, da je v fazi usklajevanja nabava tehnike za izobraževanje na 

daljavo iz sredstev požarnega sklada, kar naj bi bilo sistemsko urejeno do nivoja regij. 

Tomaž Vilfan podpira ta predlog, za kar so imeli na Gorenjski regiji že tudi pobudo. 

 

Bojan Hrepevnik je predlagal, da se preuči potrebna prisotnost na temeljnih usposabljanjih. 

Kot primer je navedel, da če kandidat enkrat manjka na praktičnem delu, že nima pogojev.  

Franci Petek se je strinjal, da so pogoji res visoki, vendar jih je sprejelo ravno Poveljstvo. 

Predlagal je, da se preuči obstoječe pogoje in po potrebi pripravi nove, vendar ne račun 

kvalitete. 

Borut Lončarevič je dodal, da bodo težave vedno.  

Rok Leskovec je predstavil možnost organizacije dodatnih praktičnih vaj za manjkajoče 

tečajnike, možnost opravljanja vaj na tečajih v drugi regiji ali na kasnejših tečajih v domači 

regiji. 

Dušan Utroša podpira izobraževanje na daljavo, saj imajo v njihovi regiji veliko dnevnih 

migrantov v tujino.  

 

Franci Petek je ponovno povedal, da bo izobraževanje na daljavo treba urediti sistemsko 

skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje in Gasilsko šolo. Tudi finančno je zelo zahteven 

projekt. Strinja pa se, da je za določene tečaje in izpite potrebno čimprej realizirati.  

 

Sklep št. 7 : 

Poveljstvo je bilo soglasno, da pogoji za prisotnost za praktični del ostanejo, za teoretični del 

pa se za prihodnje poišče predloge za čim bolj prijazen način tečajnikom, predvsem v smislu 

izvajanja izobraževanj na daljavo.  

 

Borut Lončarevič je vprašal kako napredujemo s pripravo učnih gradiv. 

Franci Petek je odgovoril, da bodo pripravljena. Komisija je imela prednostno nalogo razširiti 

nabor vprašanj za izpite. 

Ad 6. 

Tekmovanja 
 

Člani so z gradivom prejeli predlog Razpisa pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2021 in Predlog 

o podaljšanju pogojev za tekmovanja za eno leto zaradi odpovedanih tekmovanj in 

izobraževanj. 

 

Po uvodu poveljnika je gradiva s področja tekmovanj predstavil Zvonko Glažar, predsednik 

Komisije za tekmovanja. Poročal je, da so razpisi pokalnih tekmovanj pripravljeni brez razpisov 
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za organizatorje, ker smo zaradi odpovedi pokalnih tekmovanj v letu 2020 pozvali vse 

organizatorje, če so pripravljeni sodelovati pri organizaciji tudi v letu 2021 in so se vsi - razen 

dveh - pozitivno odzvali.  

 

Sklep št. 8 : 

Poveljstvo je  potrdilo Razpise pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2021.  

 

Zaradi odpovedanih tekmovanj in usposabljanj zaradi bolezni Covid-19 v letu 2020 pa je bil 

sprejet tudi predlog o podaljšanju pogojev za eno leto. Razpisno obdobje gasilskih tekmovanj 

traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Izjema, da lahko starejše gasilke tekmujejo z 48. leti, 

dodatne točke pa se jim štejejo z 58. leti, se upošteva do 31.12.2021. Pogoj, da morajo 

tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa starejšega gasilca - do starosti 58 let), 

imeti po sodelovanju na prvem tekmovanju leta 2019 v dveh letih opravljen tečaj za gasilskega 

pripravnika, mora biti prvič izpolnjen na tekmovanjih po razpisu GZS v letu 2022. Veljavnost 

testiranja sodnikov se iz 15.4.2021 podaljša do15.4.2022. 

 

Sklep št. 9 : 

Poveljstvo je potrdilo podaljšanje predstavljenih pogojev na področju gasilskih tekmovanj 

za eno leto.  

 

Zvonko Glažar je prisotne obvestil, da se zaključujeta dva tečaja za sodnike. Predstavil je tudi 

primer dobre prakse pri tečajih za sodnike, saj dva tečeta vzporedno in lahko tečajniki v 

primeru opravičene odsotnosti kombinirajo s prisotnostjo na drugem tečaju.  

 

Tomaž Vilfan je zopet vprašal glede letnic tekmovalcev na državnem tekmovanju leta 2021 

zaradi prestavitve tekmovanj. 

Franci Petek je odgovoril, da smo to temo obdelali že na prejšnji seji Poveljstva. 

Počakali bomo odločitev CTIF glede letnic na olimpijadi, ki bo sprejeta v oktobru 2020. Meni 

pa, da bodo veljale letnice v letu olimpijade. Če bo tako, bodo na državnem tekmovanju veljale 

letnice v letu 2020. Vsa tekmovanja Gasilske zveze Slovenije se bodo zamaknila za eno leto, 

zato bi nam spreminjanje letnic v letu 2021 vse porušilo. Zaveda pa se, da bodo nekatere 

tekmovalne enote morale spremeniti sestavo tekmovalnih enot zaradi letnic. 

 

Dejan Jurkovič je vprašal kakšna so predvidevanja glede organizacije tekmovanj za pomlad in 

poletje 2021. 

Franci Petek je odgovoril, da bomo gasilska tekmovanja izvajali prilagojeno ukrepom, o čemer 

bomo sproti obveščali.  
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Ad 7. 

Mesec varstva pred požari 2020 

 

Člani so z gradivom prejeli  predlog Programa meseca varstva pred požari 2020, ki ga je 

podrobno predstavil Dejan Jurkovič, predsednik Komisije za preventivo. Nosilna tema meseca 

oktobra je: »Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi«. Gradivo v obliki 

plakatov in zloženk je pripravljeno za delitev regijam na Gasilski zvezi Slovenije, dopis z 

usmeritvami za izvajanje aktivnosti pa bo poslan gasilskim zvezam in objavljen na spletni 

strani. 

 

Franci Petek je dodal, da bo vse aktivnosti potrebno prilagajati veljavnim ukrepom in 

navodilom. 

 

Sklep št. 10 : 

Poveljstvo je soglasno potrdilo program meseca varstva pred požari 2020. 

 

 

Ad 8. 

Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021 

 
Izhodišča za razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021, ki sta 
jih pripravili Komisija za sofinanciranje v sodelovanju s Komisijo za tehniko je predstavil Klemen 
Repovš, predsednik obeh komisij. Poročal je tudi, da je razpis za sofinanciranje za leto 2020 
zaključen in so pogodbe v fazi podpisovanja.  
 
Poleg izhodišč, sprejetih na 14. seji Poveljstva se za razpis za leto 2021 predlaga naslednje: 
 

- vključi se sofinanciranje motorne brizgalne, ki ustrezajo SIST EN 14466-PFPN 10-1500, 
saj gre za ustrezno, zmogljivejšo črpalko; 

- vključi se zaščitne obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz različnega 
modela jakne in hlač ob pogoju, da imata oba samostojna certifikata in certifikat to 
dopušča; 

- vključi se potopne črpalke, ki ustrezajo SIST EN ISO 9906,za katere se na osnovi analize 
trga določi tudi izhodiščna vrednost; 

- potopne črpalke se sofinancirajo brez dodanega PRCD zaščitnega stikala, zaščitna 
stikala pa se še naprej sofinancirajo kot ločen predmet razpisa; 

- doda se dikcija, ki omogoča upoštevanje kupoprodajne pogodbe v primeru nakupa 
vozila od fizične osebe; 

- PGD I. kategorije se sofinancira nabava GVC-16/25 v izhodiščni vrednosti vozila GVC-
16/25 ob upoštevanju ostalih razpisnih pogojev; 

- vključi se logistična vozila, za kar je potrebo določiti še ustrezne izhodiščne vrednosti 
in omejitve, vezane na nabavo gasilskih logističnih vozil, predvsem pa omejitev, ki 
omejuje nabavo enega večjega vozila na eno lokalno skupnost, saj se velikosti lokalnih 
skupnosti razlikujejo; 
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- čelade za gašenje požarov v naravnem okolju in tehnično reševanje se v bodoče vključi 
v razpis za sofinanciranje, pred tem pa jih mora GZS uradno tipizirati; 

 
 
Stanko Močnik je predlagal, da se v razpis za sofinanciranje dodaji tudi certificirani električni 
podaljški. 
Gašper Janežič pa je predlagal, da se v razpis vključijo lahke intervencijske obleke.  
Franci Petek je je strinjal in predlagal, da Komisija za tehniko pripravi ustrezne podlage in se 
oba predloga vključi v razpis sofinanciranje za leto 2022. 
 
Sklep št. 11 : 
Poveljstvo je načelno potrdilo Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021, ki bodo 
dokončno oblikovana v mesecu oktobru in poslana članom Poveljstva, nato pa objavljena, 
da bodo gasilske organizacije že lahko izvajala nabave opreme, ki bo sofinancirana za 
razpisom za leto 2021. 
 
Sklep št. 12 : 
Poveljstvo se je strinjalo, da Komisija za tehniko pripravi ustrezne podlage za električne 
podaljške in lahke intervencijske obleke, ki se jih vključi v razpis za sofinanciranje leta 2022. 
 
 

Ad 9. 
Predstavitev naloge za VKGČ 

 
Janko Cerkvenik, kandidat za visokega gasilskega častnika, je predstavil nalogo z naslovom 
Analiza vodenja gasilskih organizacij - prednosti in slabosti enotirnega v primerjavi z dvotirnim 
sistemom vodenjem. Gradivo so člani Poveljstva predhodno prejeli. 
Po podanih pozitivnih ocenah s strani ocenjevalcev Darka Muhiča in Zvonka Glažarja ter drugih 
pozitivnih odzivov je Franci Petek predlagal imenovanje Janka Cerkvenika v čin visokega 
gasilskega častnika. 
 
Sklep št. 13 : 
Poveljstvo je Janka Cerkvenika imenovalo v čin visokega gasilskega častnika. 
 
 

Ad 10. 
Preimenovanja v čine 

 

Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 2. 6. do 14. 9. 2020. 

 

Sklep št. 14 : 

Potrdi se preimenovanja v čine v obdobju od 2. 6. do 14. 9. 2020. 
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Ad 11. 

Predlogi in pobude 

- Gorenjska regija: 

Tomaž Vilfan je predlagal, naj Gasilska zveza Slovenije ažurno obvešča gasilske zveze o 

novostih na področju zakonodaje. 

Franci Petek je povedal, da je želja, da bi imeli zaposlenega pravnika, ki bi to lahko spremljal. 

Povedal je, da tudi na GZS večino informacij dobimo s terena, kljub temu, da spremljamo to 

področje.  

 

Tomaž Vilfan je predstavil problematiko GPO Jesenice glede vpisa intervencij v program Spin 

in Vulkan ter izpada gasilcev iz seznama za Covid dodatek. 

Pojasnilo je podal Franci Petek in povedal, da je Vulkan uradna baza za vodenje evidenc 

gasilskih organizacij in poimenske spiske gasilcev na intervencijah lahko črpamo le iz programa 

Vulkan, če so ti podatki vpisani. S strani GZS je bila poslana okrožnica o zbiranju podatkov 

upravičencev za Covid dodatek z določenim rokom za izpolnjevanje podatkov v Vulkanu. Če 

GZ Jesenice te okrožnice ni poslala svojim PGD in  le-ti tudi ne izpolnjujejo podatkov v Vulkanu, 

ampak v svojih programih, ne moremo prevzeti odgovornosti za izpad gasilcev iz spiskov na 

GZS.  

 

Tomaž Vilfan je iz regije prenesel tudi kritike na tečaj za vodenje intervencij v Škofji Loki. 

Pripombe so bile na staro vsebino gradiva, gradivo je isto kot na tečaju za VGČ, odnos 

predavateljev ni bil primeren.  

Darko Muhič je dodal, da je gradivo res staro in ga bodo posodobili. 

Franci Petek je prosil za pisno poročilo o tečaju.  

 

Tomaž Vilfan je podal pripombo na neenakomerno vključevanje predavateljev in inštruktorjev 

gasilskih zvez.  

Franci Petek je dodal, da je od zadnjega razpisa za inštruktorje v Pekrah že kar nekaj let in da 

se pripravlja razpis za  pripravo novih inštruktorjev in predavateljev. 

 

Tomaž Vilfan je vprašal, kakšno je stanje z vozniškimi izpiti B kategorije za gasilska vozila do 

5,5 ton. Kot pozna zadeve se ob doplačilu 300 EUR lahko naredi že izpit za C kategorijo. 

Franci Petek je povedal, da je bil z Gasilsko zvezo Slovenije usklajen 9-urni program za B 

kategorijo do 5,5 ton, ki pa so ga pa spremenili brez nas in naredili veliko škodo. 

 

- Program SPIN: 

Gašper Janežič je izpostavil problematiko odpiranja velikega števila poročil v primeru 

intervencij večjega obsega ter problematiko zaključevanja s strani gasilcev, ki vzame ogromno 

časa in časovno je vezano na zakonski rok, nato se poročilo zaklene. 

Klemen Repovš se je pridružil mnenju predhodnika, saj je bila podobna situacija ob neurju v 

Domžalah, sedaj pa so intervencije  v Spinu v večini nezaključene in zaklenjene.  
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Franci Petek je predlagal, da se zaradi vseh znanih težav s programom Spin oblikuje delovna 

skupina, v katero se vključi tudi naš predstavnik. 

 

Sklep št. 15: 

V delovno skupino za pregled funkcionalnosti programa SPIN in pripravo nujnih posodobitev 

se vključi predstavnik Gasilske zveze Slovenije.  

 

 

- Zakon o gasilstvu: 

Borut Lončarevič je vprašal o stanju sprememb Zakona o gasilstvu. 

Franci Petek je rekel, da je zaradi menjave Vlade RS zopet zastoj na tem področju in se trudimo, 

da bi zadeve premaknili. 

 

 

- Svečani plašč: 

Franci Petek je predstavil vzorčni modela svečanega plašča, ki ga je pregledala že Komisija za 

tehniko.  

 

Sklep št. 16 : 

Poveljstvo je vzorec svečanega plašča ocenilo kot pozitivnega in sprejelo, da Komisija za 

tehniko pripravi standard za izdelavo moškega in ženskega plašča, ki se predstavi in sprejme 

na naslednji seji Poveljstva. 

 

Ad 12. 

Razno 

 

- Teritorialni GIS sloji:  

Branko Sojer iz URSZR je prisotne obvestil, da je skrajni rok za pripombe na pripravljene GIS 

teritorialne sloje 5. 10. 2020. 

 

- Delitev letalskih radijskih postaj: 

Regijski poveljniki so za regije prevzeli letalske radijske postaje, ki smo jih prejeli iz zaloge 

sredstev URSZR. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri.  

  

        Zapisala:  

        Adriana Cividini, Poveljnik: 

Vodja za področje operative Franci Petek 

 

 


