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Z A P I S N I K 
 

3. seje Komisije za enote širšega pomena, ki je potekala  

12. novembra 2020, ob 18:00 uri preko spletne aplikacije Google Meet. 

 

PRISOTNI ČLANI:  Primož Ternik, Andraž Mašera, Jože Oblak, Matej Špiler 

 

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Matjaž Klarič  

 

 

Dnevni red: 

1. Poročanje s sej DS GEŠP pri URSZR (18. in 19. seja) 

2. Izdajanje računov za izvedbo dekontaminacije COVID 

3. Razno 

 

Predsednik komisije Primož Ternik pozdravi vse prisotne. Posebej pozdravi poveljnika Gasilske zveze 

Slovenije Francija Petka. Prisotnim pove, da je zaradi trenutne epidemiološke situacije sejo sklical na 

daljavo.  

Predstavil je predlog dnevnega reda s katerim so se prisotni strinjali. 

 

Ad 1. 

Poročanje s sej DS GEŠP pri URSZR (18. in 19. seja) 

Predsednik komisije Primož Ternik prisotnim pove, da sta v tem času bili na URSZR dve seji DS GEŠP in 

jim na kratko predstavi vsebino obeh sej: 

Na 18. seji DS GEŠP pri URSZR so sprejeli sklep, da se PGD Bohinjska Bistrica poviša status v GEŠP 1. 

Samostojno aktiviranje PGD Bohinjska Bistrica na območju Občine Bohinj prične z dnem podpisa 

Aneksa GEŠP v 2020. PGD Bohinjska Bistrica in PGD Bled, v sodelovanju z GZ Bled-Bohinj uskladita 

načrt alarmiranja (dvojno prekrivanje). 

Občina Dravograd je ponovno dala vlogo za pridobitev statusa GEŠP, s pooblastilom za reševanje iz 

vode za PGD Dravograd. Na prvo vlogo, ki so jo podali 5. julija  2019 jim je delovna skupina že poslala 

negativno mnenje. 
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Tokrat pa so sprejeli sklep, da GZS preko Komisije za reševanje iz vode preuči stanje na terenu. URSZR 

s pomočjo Izpostave URSZR Slovenj Gradec preuči odzivnost in usposobljenost PGD Vuhred. Na 

osnovi podatkov bo DS GEŠP ponovno  preučila primer PGD Vuhred in o zadevi odločala, ko bodo 

znana vsa dejstva. 

Delovna skupina GEŠP pri URSZR se je seznanili tudi s problematiko refundacij prostovoljnim 

gasilskim društvom, predvsem v primeru posredovanja izven lastne občine.  

Predstavniki DS GEŠP so bili seznanjeni s pregledom intervencij. Ugotovili so, da je delež zaklenjenih 

poročil gasilskih enot širšega pomena visok (1.550), v primeru pravilno izpolnjenega, a zaklenjenega 

poročila pa se ponderji GEŠP ne upoštevajo, kar ima za enote finančne posledice. Zato je delovna 

skupina sprejela sklep, da se vsa zaklenjena poročila GEŠP v 2019 zaključijo. Pri poročilih, ki so bila 

pravilno izpolnjena pa se bodo ponderji avtomatično priznali. V vseh primerih v letu 2019, ko sta pri 

intervenciji (dogodku) GEŠP sodelovali dve enoti in obe izpolnili poročilo, a vodja intervencije drugi 

enoti ni potrdil aktivnosti in ji zato intervencija ni bila priznana, se omenjeni enoti prizna aktivnost: 

»samo izvoz, posredovanje ni bilo potrebno«, s ponderjem 0,2. Komisija GEŠP na nivoju ZSPG, 

Komisija GEŠP na nivoju GZS ter GBL izdelajo analizo stanja/aktualne problematike, ki jo zaznavajo v 

povezavi z aplikacijo SPIN ter pripravijo predloge, ki jih predstavijo na naslednji seji DS GEŠP. 

V zvezi s projektom Enras pa so v DS sprejeli, da se enotam prevozni stroški v povezavi s projektom 

lahko pokrijejo s sredstvi GEŠP. Posveta zaradi razmer z COVID 19 ni bilo. 

Na 19. seji pa so se člani DS seznanili in soglašali z usklajenim načinom alarmiranja na območju PGD 

Bled in PGD Bohinjska Bistrica.  

Seznanjeni so bili tudi, da je Komisija za reševanje na vodi pri GZS ugotovila, da je PGD Vuhred 

ustrezno opremljena in da podatki v povezavi z daljšim časovnim odzivom PGD Vuhred niso nujno 

verodostojni, saj obstaja možnost, da je bila enota aktivirana na iskalne akcije, nekaj dni po dejanski 

intervenciji, za kar je načeloma pristojna Podvodna reševalna služba, zato URSZR preveri ali gre v 

primeru daljšega časovnega odziva PGD Vuhred dejansko za iskalne akcije in ali je v tem primeru bila 

aktivirana tudi Podvodna reševalna služba. 

Prisotni so se seznanili z dejstvom da se projekt ENRAS zaključuje in da se v mesecu oktobru načrtuje 

sestanek z namenom dogovora o usposabljanju enot izven programskega območja projekta ENRAS. 

Usposabljanja naj bi bila izvedena do konca leta 2020. 

Člani delovne skupine so se seznanili tudi z vlogo PGD Dolnji Logatec za posredovanje ob nesrečah z 

nevarnimi snovmi. Obrazloženo je bilo, da se pripravlja nova organiziranost GEŠP, ki bo tudi to 

opredelila. Seznanili so se tudi z vlogo GZ Zagorje ob Savi za sofinanciranje stroškov intervencij PGD 

Zagorje – mesto in ocenili, da je pokritost z GEŠP v RS ustrezna, zato se vlogo GZ Zagorje ob Savi 

zavrne. 

Členi delovne skupine so tudi sklenili, da je ureditev sistema širšega pomena treba prevetriti in ga po 

potrebi posodobiti na način, da bo zagotovljena maksimalna varnost državljanov ter tudi ekonomična 

vzdržnost.  
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Seznanjeni so bili tudi, da je v formiranju DS za ureditev sistema posredovanja ob nesrečah na javni 

železniški infrastrukturi. Pri tem so opozorili, da mora delo obeh skupin potekati vzporedno, saj se 

vsebine dopolnjujejo. 

Poveljnik Franci Petek pove, da drugih novih informacij ni. Tečejo pa pogovori o dodatnih sredstvih, ki 

še niso zajamčena, v kolikor pa bodo na razpolago je potrebno narediti merila za primerno delitev. 

Poklicni gasilci so bili doslej izvzeti iz razpisov za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

če se bo to spremenilo in bodo tudi  oni vključeni pa se naj bi ta sredstva povečala. 

Sklep št.: 1 

Člani komisije so se seznanili z zapisnikoma sej delovne skupine na URSZR. 

 

Ad 2. 

Izdajanje računov za izvedbo dekontaminacije COVID 

Predsednik komisije Primož Ternik je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je URSZR pripravila 

postopkovnik kdaj naj bi se gasilci vključili v razkuževanje. Dorečeno je bilo, da bi se stroški dela 

gasilcev obračunavali po ceniku. Račun naj bi se izstavil neposredno naročniku. V ZSPG pa so napisali 

dopis na URSZR, da se strošek naj ne bi zaračunaval naročniku, ampak naj bi se ta pokrival preko 

URSZR.  

Načeloma ima informacijo, da se pripravlja negativen odgovor, ker je Vlada vsem naročnikom 

naložila, da morajo zagotoviti tudi sredstva za razkuževanje in bodo lahko sredstva preko svojih 

ministrstev dobili nazaj. 

Mnenja je, da je naprej potrebno izkoristiti vsa druga podjetja, ki se z razkuževanjem ukvarjajo, šele 

ko so vsi ti že vključeni pa se izjemoma lahko vključijo tudi gasilci. Gre namreč za izpostavljanje 

gasilcev in s tem ogrožanje operativne pripravljenosti gasilskih enot. 

Poveljnik Franci Petek pove, da smo bili s strani URSZR pozvani, da se s poklicnimi gasilci poskušamo 

dogovoriti o skupni ceni aktivnosti pri razkuževanju. V osnovi to ni naše delo in ne bomo nelojalna 

konkurenca podjetjem, ki se s tem ukvarjamo. Ker pa ta vseh aktivnosti ne zmorejo, smo se gasilci 

pripravili in opremili, da bi lahko pomagali, če bo to treba. Na začetku epidemije smo se dogovorili, 

da potrebujemo zdrave gasilce za operativno dejavnost, zato smo gasilci v resnici malo vključeni v 

aktivnosti povezanimi z nalezljivo boleznijo. Podpira pa URSZR, ki poskuša poenotiti to zaračunavanje 

razkuževanja, kar se pa v praksi ni dalo, ker imajo poklicni gasilci svoj cenik, ki je višji od cenika GZS. 

Potrebno bo najti kompromis, pri tem pa naj bi cene za prostovoljce ostale po ceniku GZS. Preseneča 

pa ga, da URSZR ni dala nobenega odgovora na povabilo na sejo in tudi to, da nihče  od njih ni 

prisoten na seji. 

Sami pa ne poznamo odgovora. Sami lahko delujemo le po ceniku GZS, URSZR pa mora uskladiti 

delovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev. 

Andraž Mašera pove, da so se severnoprimorske občine uskladile glede razkuževanj. Sprejeli so 

odločitev, da se gasilci v razkuževanje vključujejo izjemoma, ko so vse druge sile že aktivirane. PGD 

Tolmin je moral opraviti eno razkuževanje, druge enote pa so jim pri tem pomagale. Civilni zaščiti je 
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treba razložit vlogo in naloge gasilcev, ki se jih aktivira le takrat, ko so druge možnosti že izčrpane. Žal 

pa se gredo nekatere enote z razkuževanjem tudi pridobitne dejavnosti. 

Matej Špiler pove, da PGD Celje dela le najnujnejše naloge, ki jih druge enote ne morejo. Operativa 

naj bi se minimalno obremenila z nalogami povezanimi z epidemijo. 

Jože Oblak, pove, da je pri njih enako kot drugje. V glavnem tega ne opravljajo, le če je nujno gredo, a 

ne izstavljajo računa, ker material za razkuževanje dobijo. 

Andraž Mašera pove, da je bil dopis poslan na URSZR in meni, da ni potrebno, da GZS pripravlja 

mnenje. Zato lahko počaka URSZR, da ta pripravi odgovor. 

Poveljnik Franci Petek pove, da se zaračunavanje razkuževanja ne moremo pokrivati z državnim 

načrtom, ker gre v tem primeru za namenska sredstva, ki so že zagotovljena iz drugih virov. Pri tem se 

ne da urediti tako, da bi URSZR zbirala račune in jih pošiljala na Vlado. Enote bodo dobile sredstva za 

to področje zato ne rabimo sprejemati stališča do poklicnih gasilcev, ampak moramo izoblikovati 

lastno stališče. Glede cenika pa moramo zadevo urediti z URZR. 

Jože Oblak pove, da je razvidno, da eni to delajo, drugi ne. Zato naj se to zaračunava po ceniku GZS. 

Sklep št.: 2 

Komisija se je seznanila z dopisom ZSPG o spremembi postopkovnika o razkuževanju javnih objektov 

in zavzela stališče, da se razkuževanje zaračunava tako kot ga je formirala URSZR. 

Ad3. 

Razno 

Primož Ternik je povedal, da se Projekt Enras izvaja skupaj z Institutom Jožef Stefan in hrvaškimi 

gasilci. Iz projekta so bile izvzete enote iz regij, ki jih projekt ne pokriva, zato je bilo dogovorjeno, da 

naj bi se na koncu izvedlo usposobljene tudi za vse ostale slovenske GEŠP enote.  

Na tem področju so ostala sredstva in upa, da se bodo lahko prenesla na drugo leto. Zaradi covida je 

bilo novembrsko izobraževanje tudi preloženo. 

S strani URSZR smo bili pozvani k prenovi SPIN-a.  

Andraž Mašera postavi vprašanje v zvezi s podpisom pogodbe glede evropskih projektov. Pri tem so 

bile omenjene tudi enote GEŠP in ga zanima če je kaj novega na tem, oziroma kaj se lahko pričakuje.  

Poveljnik Franci Petek pove, da tu govorimo o kohezijskih sredstvih za leta od 2021 do 2027. Pri tem 

se trudimo, da bi dobili sredstva za gradnjo gasilskih domov, saj smo iz izkušenj čeških gasilcev 

ugotovili, da lahko kandidiramo na ta evropska sredstva, če nas država vključi v program. 

Sredstva za zavarovanje se bodo vključila v zakonodajo, evropska sredstva pa so zajeta v dokumentu 

za v Bruselj. Prijavili se bomo na različne projekte, gre za zelo drago opremo, ki bo šla na teren 

gasilskim enotam. S to opremo naj bi se opremila društva po celi Sloveniji, v primeru velike 

intervencije pa se ta lahko aktivira za večje intervencije. Ravno tako naj bi se v Sloveniji aktivirali trije 

centri in sicer v Sežani za požare v naravi, v Kočevju za žledolom in v Murski Soboti za reševanje na 

vodi in iz vode.  

Zgradil naj bi se tudi nov center za zaščito in reševanje kjer bi bile skupaj vse organizacije, ki 

opravljajo naloge javne službe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta center je 
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vključen kot prioriteta pri črpanju evropskih sredstev. Zemljišče z ustrezno dokumentacijo je že 

zagotovljeno. 

Sofinanciranje izgradnje gasilskih domov pa nam za enkrat ni uspelo zagotoviti. Obstaja pa možnost 

sodelovanja na razpisih pri drugih ministrstvih - tudi za gradnjo gasilskih domov. 

Jože Oblak vpraša glede kategorizacije GEŠP enot, zanima ga v kakem stanju to je.  

Primož Ternik pove, da se na tem področju ni premaknilo naprej. Na URSZR so rekli, da moramo 

počakati na nov dokument, ki ga pripravljajo v zvezi z organiziranostjo GEŠP in poudari, da bi morali z 

našim dokumentom iti naprej, saj je ta usklajen z našimi enotami in bi ga morali uskladiti samo še s 

poklicnimi gasilci. Potrebna sredstva za realizacijo dokumenta so bila že zagotovljena zato bi uvedba 

novih meril pomenila primeren dvig sredstev vsem enotam, oziroma nobena enota zaradi uvedbe 

meril ne bi nazadovala pri pridobivanju sredstev. Trenutno se spet kaže en vir sredstev, ki bi lahko bil 

tudi za GEŠP, s čimer bi lahko uveljavili nova merila. Merila je potrebno preveriti in jih ponovno dati v 

usklajevanje.  

Jože Oblak pove, da je treba tudi novo kategorizirane enote vključiti zraven. Poklicni gasilci so se ob 

nastanku meril že enkrat z njimi strinjali. Merila je treba obnoviti in jih uskladiti s poklicnimi gasilci. 

Hkrati pove tudi, da so na gasilske enote dobivali vabila s katerimi vabijo bolničarje za delo na terenu 

in meni, da je tako sodelovanje stvar vsakega posameznika in ne gasilske organizacije. 

Poveljnik Franci Petek pove, da smo bili s strani poveljnika CZRS zaprošeni, da GZS naredi 

poizvedovanje o pripravljenosti gasilcev za sodelovanje pri aktivnostih izvajanja pomoči, nalog in 

ukrepov za zajezitev širjenja epidemije. Gasilska zveza Slovenije je zavzela stališče, da je takšna 

odločitev stvar vsakega posameznika. Če jih GZ potrebuje pri svojih aktivnostih, potem jih ne rabi 

prijavljati naprej. Odzvalo se je 84 bolničarjev. Z njimi bodo  v primeru potreb direktno vzpostavili 

kontakt.  

Kljub krizi se izvaja opremljanje gasilskih organizacij za izobraževanje na daljavo. Regije bodo dobile 

mobilne interaktivne zaslone, opremljene s kamerami, za predavanje na daljavo. Tudi usposabljanja 

na nivoju GZS bomo izvajali na daljavo. 

Na koncu sestanka se predsednik komisije Primož Ternik zahvali vsem za aktivno sodelovanje in pove, 

da sta se dva odsotna člana za današnjo sejo opravičila. 

 Sestanek je bil zaključen ob 19.15. 

 

Zapisal: 

Matjaž Klarič   

vodja za področje usposabljanja  

 Predsednik komisije:  

 Primož Ternik 
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