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Z A P I S N I K 
 

 

2. seje Komisije za požare v naravi Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 28. 2. 2020 ob 12.30. uri, 

v prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Darko Muhič, Edvard Kugler, Boris Budal, Boris Peternelj, Tadej 

Devetak in Boštjan Triler 

 

OSTALI PRISOTNI: Dušan Vižintin 

 

Predsednik komisije Darko Muhič je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Poročilo o požarih v naravi v letu 2019 
3. Tipizacija osebne zaščitne opreme za gozdne požare 
4. Učni program GNO – predlogi za spremembo 
5. Štabi GZS in oprema za poveljstvo  
6. Priprave na sezono 2020 
7. Komisija CTIF za gozdne požare 
8. Posveti 
9. Usposabljanje s helikopterji in novosti na področju helikopterskega gašenja 
10. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled zapisnika zadnje seje 

Točka se prestavi na naslednjo sejo. 

Ad 2. 

Poročilo o požarih v naravi v letu 2019 

Predsednik komisije je prisotnim podal poročilo o požarih v naravi v letu 2019, in sicer: 

Leto 2019 je v večini svetovnih medijev proglašeno kot leto potresov in požarov. Kot 

razberemo iz poročil je še vedno veliko požarov nastalo zaradi požigalništva, namernih 

požigov, okvar na elektro vodih in dejavnosti ljudi v naravi. Politične posledice požarne sezone 

so bile tudi pomembne. Odločitev vlade novega Južnega Walesa (Avstralija) o zmanjšanju 

financiranja gasilskih služb, pa tudi dopust, ki ga je izvajal premier Scott Morrison, ko sta umrla 
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dva prostovoljna gasilca in njegova splošna apatija do razmer, je povzročil ostro polemiko. V 

Braziliji in po celem svetu so se vrstili protesti s ciljem resnega pristopa do požarov v Amazoniji 

ki so uničili okrog 17 % pragozda. Okoljski aktivisti se javno čudijo kako ni nobenih resnih 

odzivov na situacijo po svetu. Vsekakor je problematika požarov v naravi aktualna in zato 

moramo resno pristopiti k načrtovanju aktivnosti in izvedbi priprav za leto 2020 tudi v Sloveniji. 

VELIKI GOZDNI POŽARI V LETU 2019 - SVET 

V letu 2019 je prišlo do globokih ekstremnih vremenskih dogodkov po vsem svetu, vključno z 

divjimi požari od Amazonije do Arktike, hkratnimi divjimi požari v Kaliforniji in Avstraliji, 

zimskimi vročinskimi valovi in uničujočimi nevihtami. Gozdni požari so ponovno pokazali, da 

so ranljive tako bogate kot revne države in nihče nima v kriznih trenutkih dovolj gasilcev in 

resursov za uspešno borbo proti njim. 

V Evropi so bili najbolj odmevni požari v Veliki Britaniji ki so se začeli 26. februarja 2019, zadnji 

požari pa so se zgodili 23. aprila 2019. Te serije požarov so najbolj izstopajoče, ker se dogajajo 

tako zgodaj v letu. Požari so v Veliki Britaniji ustvarili številne težave z onesnaževanjem zraka. 

Vzroke za večino požarov pripisujejo veliko višjim povprečnim temperaturam in sušnim 

razmeram, ki so vladale od pomladi 2018. 

Avgusta 2019 so na Kanarskih otokih Gran Kanarija, Tenerife in Lanzarote izbruhnili številni 

gozdni požari. Požari na otoku Gran Canaria so bili najhujši, kar je povzročilo izgubo velikih 

površin otoških gozdov in vodilo do evakuacije tisoč prebivalcev iz številnih mest in vasi. 

Intenzivna vročina, ki jo je prinesel vročinski val in prisotnost močnega vetra, v kombinaciji z 

gorskim terenom otoka, sta gašenje izjemno otežila. 

 

GOZDNI POŽARI V LETU 2019 – SLOVENIJA 

Največji gozdni požar je nastal v občini Miren-Kostanjevica v bližini Cerja. Analize so bile 

izdelane in pomemben zaključek je, da bi moral biti odziv oz. reagiranje neprimerno hitrejši in 

učinkovitejši. Vodenje in sprejem enot je tudi potrebno izboljšati, saj je zaradi tega trpela tudi 

vsa potrebna logistika. Na potek intervencije je vplivalo tudi še vlažna vegetacija in NUS. 

Zaznan je hiter odziv letalstva iz sosednje Italije. 

 

Po razpravi glede požara Cerje, prisotni oblikujejo naslednje skupne ugotovitve: 

− Vodenje intervencije v prvi fazi ni bilo na zadovoljivem nivoju 

− Pešala je organizacija in vodenje posameznih sektorjev 

− Nekatere enote so predolgo čakale, da so bile razporejene na požarišče 

− Vse enote v prvi fazi niso bile zavedene kot prisotne 

− Prepozno aktiviranje dodatnih sil v regiji 

− Prepozna vzpostavitev štaba vodenja 

− Slab je bil prenos informacij 
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− Poveljniki GZ niso prevzeli vodenja intervencije 

 

Sklep št. 1: 

Prisotni se seznanijo z poročilom o požarih v naravi v letu 2019. Glede požara Cerje je 

potrebno odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti iz opravljenih analiz. 

 

Ad 3. 

Tipizacija osebne zaščitne opreme za gozdne požare 

Standard obravnava oblačila za gozdne požare, ki nastajajo predvsem poleti in trajajo dalj časa 

s čimer se poveča sevalna temperatura. Standard pomaga preprečiti, da bi gasilec razvil 

previsok nivo metabolične toplote. Zato morajo biti njegova zaščitna oblačila lahka, komfortna 

in učinkovita, ne da bi toplotno obremenila uporabnika. Oblačilo mora poleg drugih tehničnih 

zahtev vsebovati vsaj 0,13m² odsevnega materiala (EN 471) ali vsaj 0,2 m², če ima material 

kombinirane značilnosti. Trakovi rumene barve morajo biti širine 5 cm. Tipizacija GZS 

podrobno opisuje zahteve za kombinezon oz. dvodelno obleko, pojavljajo pa se pobude o 

določenih spremembah. 

Predsednik komisije prestavi pobudo Gasilske zveze Gorenjske za spremembo tipizacije 

gasilskega zaščitnega kombinezona za požare v naravi. 

Izpostavi se primer obleke RANGER 2.0., ki jo je bila tudi obravnavana na komisiji za tehniko 

ter zaradi neskladja z veljavno tipizacijo zavrnjena. Ugotovljena neskladja so bila v velikosti in 

zapiranju prsnih in hlačnih žepih, neustrezni odsevna barva ramenskega dela, manjkajoči 

kapuci v ovratniku in spodnjem robu hlačnic, ki se ne zapirajo z ježki ampak z gumbi (neti). 

Obleka zadošča in ima certifikat za standard EN 15614, nima pa certifikata EN 471 za odsevne 

trakove, ki je za kombinezon po veljavni tipizaciji GZS zahtevan. 

Prisotni podajo informacijo, da obleko RANGER 2.0. poznajo ter da je le ta dobra in primerna 

za uporabo. Nekatere enote so rumene že naročile. Obstajajo v dveh barvnih variantah, rdeče- 

modra in rumena. Predlagajo, da se obstoječa tipizacija spremeni v smislu omilitve zahtev, da 

se bodo takšne in podobne obleke lahko tipizirale. 

Sklep št. 2: 

Preuči se standard EN 471 in pripravi predlog spremembe tipizacije gasilskega zaščitnega 

kombinezona za požare v naravi. Rumena barva se iz razloga boljše vidnosti in 

prepoznavnosti namena ohrani. 

 
V nadaljevanju predsednik komisije predstavi tri nove modele gasilskih čelad, ki so primerne 

za gašenje gozdnih požarov, ter predlaga, da se preuči možnost tipiziranja takšnih čelad. 

Predlog se posreduje komisiji za tehniko.  

Ad 4. 
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Učni program GNO – predlogi za spremembo 

Že v letu 2019 so bili podani predlogi za delno spremembo učnega programa. Upoštevajoč  

rezultate anket tečajnikov in izkušnje inštruktorjev je zaznana potreba po povečanju količine 

praktičnega dela. Člani komisije so bili po elektronski pošti seznanjeni z vsebino predloga 

sprememb programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za gašenje gozdnih požarov, na 

katero nimajo pripomb. 

Sklep št. 3: 

V kolikor bodo ostali prejemniki predloga imeli pripombe se naj le te korespondenčno 

uskladijo. Če pripomb ne bo oz. ko bodo usklajene pa se predlog pošlje na URSZR v potrditev. 

 

Ad 5. 

Štabi GZS in oprema za poveljstvo 

Predsednik komisije predlaga, da se pregledajo obstoječi člani štabov, se ažurirajo in ažurirani 

posredujejo tudi na GZS. Glede opreme se dogovori, da se gre v pripravo vzorcev za majice 

članov štaba vodenja, ki bodo enako kot brezrokavniki označevali funkcije članov štaba. 

Izhodišča: 

− majica z kratkimi rokavi  in brez ovratnika 

− material podoben polo majici delovne obleke 

− v barvah in kontekstu brezrokavnikov za označevanje 

− majica za operaterja PV 2 v beli barvi z napisom na hrbtu »Operater PV« 

− pripravi se tudi majica za vodjo sektorja zračnih sil 

Boris Budal poda informacijo, da bodo klasični telovniki pridobljeni iz skladišča KRAS in bodo 

na razpolago v PV-2. 

 

Ad 6. 

Priprave na sezono 2020 

V mesecu marcu so planirani sestanki z URSZR, inšpektoratom ter vodji na čezmejnem 

območju na temo priprav na požarno sezono 2020.  

Člani komisije predlagajo, da se med dežurstvom izvajajo 8-urna usposabljanja. Pripravi se 

program, prisoten pa bi bil en inštruktor kot vodja usposabljanja. 

Predsednik komisije pove: 

− da so nabavljeni bazeni za zajemanje vode za helikopterje, ki naj bi bili razdeljeni po 

terenu, ter Bambi Bucketi 

− da se bo iz skladišča KRAS enotam razdelila določena oprema 

− da imamo usposobljene uporabnike dronov 
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− da bo v skladišču KRAS prav tako na razpolago prikolica z opremo za posluževanje 

helikopterjev 

Poveljniško vozilo PV 2 se aktivira na zahtevo regijskega poveljnika na GZS, ki odobri uporabo. 

Glede usposabljanja in aktivnosti operaterjev PV 2 je za 9.3.2020 sklican sestanek. Planirana 

so 4 izobraževanja z 4-6 udeleženci. 

Ad 7. 

Komisija CTIF za gozdne požare 

Seja komisije CTIF za gozdne požare bo v kraju Telfs v Avstriji, 19. in 20. maja 2020 z tematiko 

o zaščitni opremi in helikopterskim gašenjem. Zainteresirani javijo udeležbo – predvidena je 

udeležba 2 članov komisije. 

Ad 8. 

Posveti 

Predsednik komisije seznani člane z predvidenimi posveti na temo Predstavitev gozdnih 

požarov v tujini – Strokovni dnevi Borisa Stevanoviča - Rogla, 3. in 4. april in Stručni skup 

Opatija, 16. in 17. april 2020. 

Ad 9. 

Usposabljanje s helikopterji in novosti na področju helikopterskega gašenja 

Predsednik komisije poda informacijo, da bodo izobraževanja posluževanja helikopterjev in 

obnovitveni tečaji organizirani v maju 2020 z možnimi ponovitvami v juniju 2020. 

 

Ad 10. 

Razno 

Muhič: predlaga da se v razpisu za sofinanciranje za leto 2021 poviša izhodiščna vrednost za 

kombinezon za gašenje gozdnih požarov. 

Budal: seznani navzoče z izdelavo magnetnih simbolov za uporabo na delovnih kartah v 

primeru intervencij. Barve simbolov so skladne z navodili in bodo primerni za uporabo na 

kartah merila 1:5000 in 1:10000 

Peternel: Vpraša kako je z kombinezoni za inštruktorje na tečaju za GNO. Predsednik komisije 

pojasni, da kdor ga bo potreboval, ga bo dobil iz skladišča KRAS 

 

Seja je bila zaključena ob 15:00 uri. 

 

 Zapisal:         Predsednik komisije: 
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 Dušan Vižintin Darko Muhič 


