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Z A P I S N I K 
skupne korespondenčne seje Upravnega odbora (19.) in Poveljstva (18.) Gasilske zveze 
Slovenije, ki je potekala od petka, 4. decembra 2020, do ponedeljka, 14. decembra 2020, do 
10. ure. 
 

Glasovali so: 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA GZS (22): Janko Cerkvenik, Franci Petek, Janja Kramer Stajnko, 

Milan Antolin, Jože Derlink, Franc Bradeško, Franjo Bukovec, Janez Bregant, Elizabeta Čampa, 

Jože Dakskobler, Uroš Gačnik, Miran Gregorič, Slavko Jalovec, Jože Kašnik, Rudi Kofalt, Slavko 

Kramberger, Janez Liponik, Renata Rupreht, Jože Smole, Ana Somrak, Janko Turnšek, Branko 

Verk. 

ČLANI POVELJSTVA GZS (22): 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, Boštjan Majerle, 

Stanko Močnik, Samo Steblovnik, Primož Ternik, Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin. 

 

Niso glasovali: 

ČLAN UPRAVNEGA ODBORA GZS (1): Ivan Potočnik. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov: 

- 17. redne seje in 18. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS  
- 16. redne seje in 17. korespondenčne seje Poveljstva GZS  

3. Osnutek programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2021 
4. Priročnik o gasilskem protokolu  
5. Operativni priročnik za delo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov 
6. Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2020 
7. Spremembe cen Revije Gasilec 
8. Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke  

- Sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2020 – tabela 1 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju Gasilske zveze Slovenije- 

tabela 2 
- Sofinanciranje programov gasilske mladine na nivoju regij- tabela 3 

9. Predlog razpisov za sofinanciranje mladinskih projektov iz gasilske doplačilne znamke 
2021 
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10. Sprememba 28. člena Pravilnika o delovnih razmerjih, plačah in drugih osebnih 
prejemkih v GZS 

11. Izvajanje temeljnih gasilskih usposabljanj na daljavo 
12. Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021 – logistična vozila 
13. Tipizacija gasilskih činov, oznak položajnih funkcij, znaka za kapo, znaka pripadnosti, 

oznake veterana  in pletenice za praporščaka 
14. Dopolnitev standarda kakovosti gasilske uniforme 
15. Preimenovanja v čine 

 
Vsa gradiva so bila objavljena na intranetu spletne strani Gasilske zveze Slovenije. 
 
 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sklep št. 1 (sprejet z 43 glasovi Upravnega odbora in Poveljstva ZA): 
Upravni odbor in Poveljstvo potrjujeta dnevni red 19. korespondenčne seje Upravnega 
odbora in 18. korespondenčne seje Poveljstva GZS. 
 
       

Ad 2. 
Pregled in potrditev zapisnikov: 

- 17. redne seje in 18. korespondenčne seje Upravnega odbora GZS  
- 16. redne seje in 17. korespondenčne seje Poveljstva GZS 

 
 
Sklep št. 2 (sprejet z 22 glasovi Upravnega odbora ZA): 
Upravni odbor potrjuje zapisnik 17. redne seje in 18. korespondenčne seje Upravnega 
odbora GZS. 

 
 

Sklep št. 3 (sprejet z 22 glasovi Poveljstva ZA): 
Poveljstvo potrjuje zapisnik 16. redne seje in 17. korespondenčne seje Poveljstva GZS. 
 
 

Ad 3. 
Osnutek Programa dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 2021 

 
Janez Bregant, član Upravnega odbora: 

- pod točko 5.2. strokovni tisk se  doda Priročnik o gasilskem protokolu.  

 

Sklep št. 4 (sprejet z 43 glasovi članov Upravnega odbora in Poveljstva ZA): 
Upravni odbor in Poveljstvo potrjujeta Program dela GZS s finančnim ovrednotenjem za leto 
2021, z dodatkom v  5.2.točki – pri strokovnem tisku se doda Priročnik o gasilskem 
protokolu. 
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Ad 4. 
Priročnik o gasilskem protokolu 

 
Predlogi, pripombe: 
 
Franc Bradeško, član Upravnega odbora: 

- stran 18, točka 5.6, 4. in 5. odstavek: organizator je dolžan pri podelitvah 
odlikovanj in priznanj, tako kot tudi priložnostnih priznanj, na oder klicati samo 
tiste, ki so na prireditvi prisotni. Na koncu podeljevanja se v paketu lahko 
prebere tudi ostale, katerim se podeljuje.  

- stran 31, točka 6.3.6, 2. poglavje: vriniti drugi odstavek: organizator je dolžan 
zagotoviti, da so prejemniki oblečeni po predpisih. V kolikor tega ne more 
zagotoviti se prebere na koncu, kot ostali neprisotni prejemniki. 

 
Janez Bregant, član Upravnega odbora: 

- stran 36, točka 6.4.4.: Ali bo potrebno po sedanjem predlogu dopolniti 122. člen 
Pravil gasilske službe? Glede na to, da so predlagane dopolnitve v čelu kolone, 
(gasilska zastava in zastave lokalnih skupnosti, ki v Pravilih gasilske službe niso 
omenjene).  

- stran 54, točka 11.2.5., pogrebni sprevod: Jaz bi ga čim bolj poenotil s točko 
6.4.4., tako da bi dal godbo takoj za državno zastavo. V pogrebnem sprevodu 
tudi ni vpisana častna enota, na strani 55 - razvrstitev formacije ob grobu 
pokojnega - pa je imenovana tudi častna enota in ima določeno svoje mesto.   

 
Slavko Jalovec, član Upravnega odbora: 
Mislim, da nam je bil Protokol poslan v razpravo in si moramo vzeti malo več časa tudi na 
regijah in zvezah. Ker Protokol ni predmet današnjega glasovanja bom pripombe podal 
posebej pisno in malo kasneje.   
 
Borut Lončarevič, član Poveljstva: 
Lepo zapisano. Ker je precej točk iz Pravil službe bo verjetno težava pri dopolnitvah enega ali 
drugega dokumenta. 
 
Klemen Repovš, član Poveljstva: 
Prejel sem sledeče pripombe:  

- beseda poveljnika, stran VII: navedba čina ni skladna z PGSPG, pravilno je VKGČ 
II. (brez st.)  

- poglavje 5.6 - organizacija svečane seje ob prireditvi: predlaga se, da se 

namesto termina seja uporabi kakšna druga beseda, npr. akademija; beseda 

seja zveni tako formalno, razumem jo kot sestanek z vnaprej določenim 

dnevnim redom. Če pa nadomeščanje besede ne bo sprejemljivo, naj se naslov 

popravi na svečana seja oziroma akademija ob prireditvi. Tako bomo 

organizacijam dali možnost, da se odločijo katero besedo bodo uporabili. 

- Priloga 6: primer osmrtnice: beseda umrl/umrla je zelo trda. Predlaga se, da se 

zapiše: Sporočamo žalostno vest, da je svojo življenjsko pot zaključil/zaključila 
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tovariš/tovarišica….Na vrhu je predviden logotip PGD/GZ/GZS - je to mišljeno, 

da bodo vsi trije?. Predlaga se, da se pod opombo napiše jasnejša navodila. 

- predlaga se natančnejša navodila poglavja 6.3.1 (stran 27).   

Bojan Hrepevnik, član Poveljstva: 
Priročnik naj bo po obliki, vezavi in vsebini kot priročnik in ne kot leposlovna literatura. 
 
Boštjan Majerle, član Poveljstva: 
Predlog, da svečano vrvico nosijo poveljnik in pomočnika parade, praporščaki in spremljevalci 
ter častna enota. Lahko se uporabijo različne barve (zlata, rumena, srebrna in rdeča). 
 
5.14.6 (dodaten člen) - Oznake članov častne enote, poveljnikov parade in spremljevalcev: 
V času, ko opravljajo dolžnost članov častne enote oz. poveljnika parade oz. spremljevalca 
poveljnika parade, si na suknjič uniforme pripnejo svečano vrvico. Ta je na eni strani zapeta za 
naramnik čina, na drugi strani pa za gumb reverja suknjiča. Način pripenjanja in položaj 
svečane vrvice sta razvidna s fotografije in skice. 
 
6.4.5 Urejenost gasilcev 
Gasilci v paradi nosijo uniformo skladno s pravili, kot je prikazano v publikaciji Pravilno nošenje 
gasilske uniforme [3]. Poveljnik in pomočnika parade, praporščaki in spremljevalci ter častna 
enota nosijo čelado, bele rokavice, gasilski pas in svečano vrvico skladno s poglavjem 5.14.5 
tega priročnika. Vodje ešalonov so uniformirani enako kot gasilci v ešalonu. 
 
11.2.5. Pogrebni sprevod 
Črta se del 13 alineje, da se čelado gasilca nosi na pogrebu samo za gasilce, ki so bili poklicni 
gasilci, saj ne bi smelo biti razlike med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci, še posebej ne v 
priročniku, ki bo veljal za prostovoljne gasilce. 
13 alineja:  
- nosilec gasilske čelade pokojnega z dvema spremljevalcema 
 
Aktivnosti in povelja ob pokopu 
Ob pokopu: 
-  pred spustom žare ali krste v jamo poveljujoči poveljuje »Enote, MIRNO!«, nato izda 
povelje »Častni po-ZDRAV!«, zastavonoša in praporščaki v tem trenutku nagnejo svoje prapore 
v pozdrav; 
- istočasno poveljujoči ali njegov pomočnik da znak vozniku gasilskega vozila za uporabo 
signala s sirenami in modrimi lučmi; signal traja 15 sekund in se daje praviloma iz enega, 
vendar ne več kot treh gasilskih vozil; 
-  po končanem spuščanju žare oziroma krste v jamo sledi povelje poveljujočega »Mir-
NO!« in »Na mestu ODMOR!« 
 
V primeru verskega pokopa je ta del potrebno uskladiti z verskim obredom. 
 
Med spustom žare ali krste duhovnik opravlja obred in ga gasilci s tem prekinemo. 
Predlagamo, da aktivnosti ob pokopu opravimo po končanem verskem obredu:  
- Poveljujoči po verskem obredu poveljuje »Enote, MIRNO!«, nato izda povelje »Častni 
po-ZDRAV!«, zastavonoša in praporščaki v tem trenutku nagnejo svoje prapore v pozdrav; 
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- istočasno poveljujoči ali njegov pomočnik da znak vozniku gasilskega vozila za uporabo 
signala s sirenami in modrimi lučmi; signal traja 15 sekund in se daje praviloma iz enega, 
vendar ne več kot treh gasilskih vozil; 
- po končanem spuščanju žare oziroma krste v jamo sledi povelje poveljujočega »Mir-
NO!« in »Na mestu ODMOR!« 
 
Zaključek:  
Predloge in pripombe je dne 17.12.2020 obravnavala delovna skupina za pripravo priročnika. 
Upoštevala je naslednje pripombe oz. predloge: 

- Franc Bradeško – prva alineja; 
- Janez Bregant – drugi stavek druge alineje; 
- Klemen Repovš – prva, druga, tretja alineja; 
- Boštjan Majerle – 11.2.5. – črtali celo 13. alinejo. 

 
Ad 5. 

Operativni priročnik za delo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov 
 

Predlogi, pripombe: 
 
Janez Bregant, član Upravnega odbora: 
Potrebno je čim prej doreči, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko zahteva aktivacijo brezpilotnih 
zrakoplovov.   
 
Borut Lončarevič, član Poveljstva: 
Sprašujem se po potrebi tako obsežnih priročnikov. Premalo poznam področje. 

 
Odgovor:  
Aktivacijo zahteva vodja operacij, ki je vodja intervencije ali poveljnik enote v sestavi (slika v 
poglavju A1), pogoje pa mora poznati Pilot na daljavo in so zapisani v poglavju A 2.2.1. 
 

Ad 6. 
Poročilo o prodaji gasilske doplačilne znamke 2020 

 
Upravni odbor in Poveljstvo sta se seznanila s Poročilom o prodaji gasilske doplačilne znamke 
2020. 

Ad 7. 
Spremembe cen Revije Gasilec 

 
Janez Bregant, član Upravnega odbora: 
Od 1.1.2016 je cena reviji zrasla iz 21 € na 30 €. Morda bi uvedli še eno izdajo, samo tiskano, 

kjer bi bila cena 27 €, kar je približno 28,5% povečanje na ceno, ki je veljala decembra 2015. 

Pri tem mislim na starejše člane naše organizacije, ki niso vešči računalnikov, revijo pa vseeno 

radi prebirajo. Sam osebno pa nimam pomislekov na predlagano povišanje, saj sem prepričan, 

da je revija Gasilec zagotovo vredna toliko in še več.   
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Sklep št. 5 (sprejet s 40 glasovi članov Upravnega odbora in Poveljstva ZA;  3 glasovi PROTI: 1 
član Upravnega odbora, 2 člana Poveljstva): 
Upravni odbor in Poveljstvo potrjujeta preoblikovanje in novo ovrednotenje maloprodajne 
cene letne naročnine Gasilca od 1. 1. 2021 dalje za tiskano + elektronsko izdajo 30 € in samo 
za  elektronsko izdajo 25 €. 
Glede na podan predlog se doda še možnost letne naročnine samo za tiskano izdajo 27 €. 

 
Ad 8. 

Predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke 
 
Sklep št. 6 (sprejet z 21 glasovi članov Upravnega odbora ZA; 1 član PROTI) 
Upravni odbor potrjuje predlog delitve sredstev gasilske doplačilne znamke. 

 

 

Ad 9. 
Predlog razpisov za sofinanciranje mladinskih projektov iz gasilske doplačilne znamke 2021 
 
Sklep št. 7 (sprejet z 22 glasovi članov Upravnega odbora ZA): 
Upravni odbor  potrjuje razpise za sofinanciranje mladinskih projektov iz gasilske doplačilne 
znamke 2021. 
 
 

Ad 10. 
Sprememba 28. člena Pravilnika o delovnih razmerjih, plačah in drugih osebnih prejemkih 

v GZS 
 
Renata Rupreht, članica Upravnega odbora, je postavila vprašanje: 
Kaj pa predsedniki raznih komisij in svetov pri GZS? 
 
Odgovor: 
Pravilnik spreminjamo zato, da ostanejo neto prejemki enaki kot do sedaj, razlog je bil naveden 
v gradivu. Vse ostalo ostaja enako. 
 
Sklep št. 8 (sprejet z 22 glasovi članov Upravnega odbora ZA): 
Upravni odbor potrjuje spremembo 28. člena Pravilnika o delovnih razmerjih, plačah in 

drugih prejemkih v GZS tako, da se glasi: 

Mesečni prejemki za redno opravljanje funkcije 

Funkcionar in vodstvo GZS, ki opravljajo funkcijo neprofesionalno, prejmejo mesečno 

prejemek za svoje delo v višini: 

- Predsednik GZS v višini 36,5 % osnovne bruto plače poveljnika GZS, 

- Namestnik predsednika in podpredsednika v višini 6,5 % osnovne bruto plače 

poveljnika GZS,  

- Namestnik poveljnika in podpoveljnika v višini 6,5 % osnovne bruto plače poveljnika 

GZS.  
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Mesečni prejemki, določeni v tem členu, so v bruto zneskih, od katerih je treba obračunati 

in plačati vse predpisane davke in prispevke. 

 
Ad 11. 

Izvajanje temeljnih gasilskih usposabljanj na daljavo 
 
Razprava članov Poveljstva: 
 
Borut Lončarevič, član Poveljstva: 
Pogrešam konkretne cilje in roke za pridobitev osnovnih gradiv po novih učnih programih. 
 
Dušan Vižintin, član Poveljstva: 
Menim, da bi se črtala točka 2. poglavja 2.1.6., ki se glasi »spletni tečajnik predavanje spremlja 
v gasilski delovni obleki, pravila zanj so popolnoma enaka kot za prisotne tečajnike«. Gasilci 
imajo praviloma delovne obleke v gasilskih domovih in ko v normalnih (nekoronskih) časih 
odhajajo na tečaje, gredo običajno skupaj z enim vozilom iz gasilskega doma, kjer se 
predhodno preoblečejo. V časih korone bodo tisti, ki bodo spremljali predavanje od doma in 
imajo delovne obleke v gasilskih domovih imeli težave oz. nepotrebne poti in s tem 
izpostavljeni možnostim pridobitve okužbe ali okužiti druge. Gasilci, ki bodo v karanteni ali pa 
oboleli in bodo od doma lahko normalno sodelovali na usposabljanju, pa sploh do delovne 
obleke ne bodo mogli priti.   
 
Z zgornjim predlogom se strinjajo člani Poveljstva: Darko Muhič, Boris Lambizer, Gašper 
Janežič, Tomaž Vilfan (doda naj se »Spletni tečajnik predavanje spremlja primerno oblečen«), 
Marko Bokal, Marko Adamič, Martin Lužar, Primož Ternik, Franci Petek 
 
Simon Černe, član Poveljstva: 
Do neke mere se strinjam z razpravo in res je, da nekateri doma nimajo gasilskih delovnih 
oblek, je pa tudi res, da je veliko takih, ki pa imajo doma gasilske delovne obleke. Moje mnenje 
je, da moramo spodbujati uporabo gasilskih delovnih oblek in da to temu primerno tudi 
zapišemo, kot na primer: »Spletni tečajnik predavanje spremlja praviloma v gasilski delovni 
obleki, izjemoma je lahko tudi drugače ustrezno - primerno oblečen…..« S tem bi dajali neko 
spodbudo nošenju gasilske delovne obleke pri spletnih predavanjih ob enem pa omogočili tudi 
drugačno možnost za tiste, ki pa gasilske delovne obleke nimajo. 
 
Sklep št. 9 (sprejet z 22 glasovi članov Poveljstva ZA): 
Poveljstvo potrjuje predlagane smernice za izvajanje temeljnih gasilskih usposabljanj na 
daljavo, popravi se le vsebina 2. točke poglavja 2.1.6., ki se glasi: 
Spletni tečajnik predavanje spremlja v primerni obleki za usposabljanje, priporoča se 
gasilska delovna obleka. 
 

Ad 12. 
Izhodišča za razpis za sofinanciranje za leto 2021 – logistična vozila 

 
Razprava članov Poveljstva: 
 
Klemen Repovš, član Poveljstva: 
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Prejel sem pripombo:  
- vrednosti, vsaj za VGV in GVL-1 so prenizke; zopet se ponavlja zgodba iz vsakoletnih 

razpisov, kjer se ugotavlja, da so vrednosti prenizke. 
 
Odgovor: 
Izhodiščne vrednosti vozil so osnova za izračun sofinanciranja iz razpisa in ne nabavne cene 
vozil, pripravljene pa so na podlagi analize trga že nabavljenih vozil in upoštevanju triletnega 
povprečja razmerja med dejanskimi nabavnimi cenami in izhodiščnimi cenami ostalih gasilskih 
vozil, ki znaša 83,75%. 
 
 
Sklep št. 10 (sprejet z 20 glasovi članov Poveljstva ZA; 1 član PROTI, 1 član NI GLASOVAL): 
Poveljstvo potrjuje predlagana izhodišča za skupino logističnih vozil za Razpis za 
sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021. 
 
 

Ad 13. 
Tipizacija gasilskih činov, oznak položajnih funkcij, znaka za kapo, znaka pripadnosti, 

oznake veterana  in pletenice za praporščaka 
 
Razprava članov Poveljstva: 
 
Borut Lončarevič, član Poveljstva: 
Krasen dodatek za praporščake. 
 
Simon Černe, član Poveljstva: 
V PGSPG obstaja funkcija namestnik gasilskega regijskega poveljnika in veliki večini regij je le 
ta tudi imenovan, zato menim, da bi bilo potrebno zadevo urediti in umestiti v tipizacijo tudi 
položajno oznako za namestnika gasilskega regijskega poveljnika. 
 
Martin Lužar, član Poveljstva: 
Glede funkcijske oznake za namestnika regijskega poveljnika. Do neke mere se strinjam s 
Simonom, saj imamo na ostalih nivojih namestnike s svojimi oznakami, je pa res, da so 
namestniki regijskega poveljnika tudi poveljniki GZ, ki so člani regijskega poveljstva, vsaj 
mislim, da je po večini tako, in je ta funkcija bolj močna oz. pomembna. 
Če bi pa že šli v dodatne oznake pa menim, da se ločijo tudi podpoveljniki in pomočniki 
poveljnikov na vseh nivojih, vendar bi potem bilo potrebno pripraviti nov koncept funkcijskih 
oznak. Podobno bi bilo tudi na organizacijskem področju. Je pa vprašanje, ali je to smiselno? 
 
Klemen Repovš, član Poveljstva: 
Prejel sem sledeče pripombe:  

- stran 19 in 21: znak pripadnosti PGD in PIGD: je res potrebno, da je pod znakom še 
navedena GZ, tega ne predvidevajo niti PGSPG. Tako od vseh znakov pripadnosti (GZ, 
GZS) le znak za PGD odstopa od ostalih. Mar ne bi bilo mogoče tega izpustiti ter tako 
poenotiti znake. Itak pa PGD pripada občini, v občini opravlja JGS, tako da je dovolj 
zapis občine. Po drugi strani bi pa lahko zapis občine nadomestili z navedbo GZ, 
pripadnost občini je moč razbrati že iz grba občine. 
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- stran 37: pri položajni oznaki mladinca (zap. št. 1): zapis, da je to tudi oznaka za gasilca 
in operativnega gasilca - to je nek lapsus. 

- stran 38: pri položajni oznaki zap. št. 5 naj se termin vodnik uskladi z PGSPG - vodja 
gasilske enote. 

- stran 38: pri položajni oznaki nam. obč. poveljnika (zap. št. 8): zapis, da je to tudi oznaka 
za občinskega poveljnika - to je nek lapsus, verjetno je bilo mišljeno podpoveljnik 
občine. 

 
Marko Gorše, član Poveljstva: 
V Pravilih se pojavljajo trije izrazi in sicer: namestnik poveljnika, podpoveljnik in pomočnik 
poveljnika, iz Pravil bi lahko razbrali, da je namestnik najvišja od teh funkcij po rangu.  
Na nivoju regije Pravila govorijo samo o namestniku. Na vseh nivojih od društva, občine, GZ in 
GZS imamo oznake za podpoveljnike (pravilno bi moralo pisati, za namestnike), razen na nivoju 
regije.  
Moje mnenje je, da bi bilo bolj prav, da regijski poveljnik za namestnika imenuje nekoga, ki ni 
poveljnik GZ niti nima drugih pomembnih funkcij v operativnem gasilstvu, saj se v primeru 
velikih intervencij od poveljnika GZ pričakuje da bo skrbel za enote v svoji GZ in bo težko sedel 
na dveh stolih. To se je potrdilo tudi leta 2014 ob žledu. Tudi v primeru velikih in dalj časa 
trajajočih intervencij, znotraj ali zunaj regije, je pomembno da se regijski poveljnik in njegov 
namestnik izmenjujeta pri vodenju in se s tem ne obremenjuje poveljnikov GZ, ki imajo v takem 
slučaju dovolj dela.  
Moje mnenje je tudi, da si regijski namestnik poveljnika zasluži oznako funkcije, kajti v primeru 
da ni poveljnik GZ nima primerne oznake, za delo ki ga opravlja.   
 
Imam pa tudi predlog, da se razmisli o uvedbi oznake za poveljujočega častnika na gasilskih 
prireditvah, kot so tekmovanja, parade, pogrebi itd. Gre za začasno označitev častnika, ki 
poveljuje oz. razvršča gasilce na prireditvi in katerega povelja so izvršna, ne glede na to, da so 
na prireditvi častniki, ki so višje po funkciji in činu. Le tem ta častnik predaja raport, gasilcem 
pa poveljuje on sam. Na intervencijah podobne in bolj podrobne oznake obstajajo v obliki  
barvnih brezrokavnikov. Za gasilsko uniformo pa bi potrebovali kaj bolj elegantnega, hitro 
snemljivega in predvsem vidnega, tako da vsi gasilci na prireditvi lahko jasno vedo, kdo jim bo 
poveljeval in ga z enim očesom vedno opazujejo, kdaj bo izdal povelje. Zagotovljena je tudi 
nedvoumna informacija ,kdo je poveljujoči, ne glede na to, ali se gasilci med seboj poznajo ali 
ne.  
Tako označevanje ni neka novost, ker so ga poznali že v Avstroogrski, pa tudi v JLA in meni, da 
bi olajšalo vodenje na prireditvah in izboljšalo ugled in strumnost gasilcev v javnosti. 
 
 
Sklep št. 11 (sprejet z 21 glasovi članov Poveljstva ZA; 1 član NI GLASOVAL): 
Poveljstvo potrjuje predlagano Tipizacijo gasilskih činov, oznak položajnih funkcij, znaka za 
kapo, znaka pripadnosti, oznake veterana  in pletenice za praporščaka s tem, da se popravi: 

- na strani 37, točka 9.1. – briše se gasilec in operativni gasilec; 
- na strani 38, točka 9.5. – briše se vodnik; 
- na strani 38, točka 9.8. – popravi se občinski poveljnik v podpoveljnik. 
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Odgovori na ostale pripombe in predloge: 
Osnovna oblika in velikost znaka pripadnosti sta opredeljeni v točki 6.4. Pravil gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, 2016, in jih tipizacija samo povzema ter natančneje opiše. 
Oznak za namestnike poveljnikov ne bomo dodajali, ker sta funkciji namestnik in podpoveljnik 
enakovredni funkciji, razlika je samo v tem, da namestnik nadomešča brez pooblastil (je prvi 
po vrsti) podpoveljnik pa s pooblastilom. Se strinjamo, da je potrebno razmisliti tudi o oznakah 
namestnika regijskega poveljnika, vendar za to je potrebna širša razprava in celovita rešitev.  
Oznaka za poveljujočega častnika na gasilskih prireditvah se ne doda, ker take funkcije nimamo 
opredeljene v pravilih, z dodatnimi oznakami pa bi naredili le zmedo. 
  

 

Ad 14. 
Dopolnitev standarda kakovosti gasilske uniforme 

 
Sklep št. 12 (sprejeto z 22 glasovi članov Poveljstva ZA): 
Poveljstvo potrjuje dopolnitev standarda kakovosti gasilske uniforme. 
  
 

Ad 15. 
Preimenovanja v čine 

 
Sklep št. 13 (sprejeto z 22 glasovi članov Poveljstva ZA): 
Poveljstvo potrjuje preimenovanja v gasilske čine v obdobju od 15. 9. do 2. 12. 2020. 
 
 

Predlog: 
 
Borut Lončarevič, član Poveljstva: 
Predlagam, da se zaradi potrebe dela preko spleta dokupi prenosne računalnike za Poveljstvo 
in Upravni odbor. 
 
Odgovor: 

Ko bodo finančne možnosti, bomo o predlaganem odločali. 

 

 

Ljubljana, 28. 12. 2020 

       

 

Zapisali: 

Nevenka Kerin, poslovna sekretarka 

Adriana Cividini, vodja za področje operative 

      

      Poveljnik: Predsednik: 

   Franci Petek Janko Cerkvenik 

 


