Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
4. seje Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije
Kraj in datum: Ljubljana, 21.11.2019 ob 15.00 uri.
Prisotni člani komisije: Dejan Jurkovič, Marcel Kalan, Oskar Neuvirt
Opravičeno odsotni: Aleš Jug, Andrej Štremfelj
Ostali prisotni: Franci Petek, Renata Rupreht, Dominik Buser (Kopija – nova), Dušan Vižintin

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Projekt »Gasilci na zvezkih«
Projekt »Namizno gledališče«
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje komisije
Pregled opravljenih aktivnosti med sejama
Pregled realizacije sklepov 3. seje
Preventivna sporočila na gasilskih vozilih
Preventivna prikolica/kontejner
Razno

Ad 1.
Potrditev dnevnega reda
Predsednik komisije predlaga dnevni red, kot je bil na vabilu za sejo. Prisotni ga potrdijo.

Ad 2.
Projekt »Gasilci na zvezkih«
Predsednik komisije poda kratko poročilo o sestanku z podjetjem Kopija – Nova, ki ga je imel na
osnov sklepa seje poveljstva glede projekta »Gasilci na zvezkih«. Cilj projekta je, da se na platnice
šolskih zvezkov namestijo motivi - fotografije gasilcev s preventivnimi sporočili na drugi strani. GZS
vstopa v projekt kot partner, in sicer je predvideno, da podjetje Kopija nova poskrbi za izdelavo
zvezkov, distribucijo in prodajo, GZS pa pomaga pri oblikovanju motivov in ostale vsebine na zvezkih
ter komunikacijo, ki vsebinsko podpira posamezni izdelek in celotni projekt, od vsakega prodanega
zvezka pa dobi del kupnine. Nosilka izvedbe projekta na strani GZS je komisija za preventivo.
G. Dominik Buser pove da so pripravili nekaj predlogov in pokaže izgled koncepta artiklov. Prav tako
predlaga in prosi za sodelovanje pri izvedbi priprave promocijskega materiala, kjer bi rabili predvsem
kadre za izvedbo fotografiranja.
Prisotni po razpravi in uskladitvi mnenj, sprejmejo:

1/6

Sklep št. 1:
− Na zvezkih naj bodo tudi preventivni slogani, ki niso nujno vezani na temo fotografije
− Fotografije naj bodo realne iz dela in življenja gasilskih društev oz. gasilcev
− Teme naj bodo vezane na operativo, preventivo in delo z mladimi
− Za pridobitev fotografij in preventivnih sloganov GZS pripravi natečaj v katerem bodo lahko
sodelovala vsa gasilska društva – rok za zaključek natečaja je 15.12.2109
− Pregleda se arhiv fotografij pri GZS in izberejo morebitne primerne
− Fotografije morajo biti na izdelkih avtorizirane

Ad 3.
Projekt »Namizno gledališče«

Predsednik komisije glede namiznega gledališča pozove k besedi Oskar Neuvirta, ki predstavi projekt
vsem prisotnim. Namen projekta je, da mladim omogočimo ustvarjanje po lastni domišljiji in jih
obenem odvrnemo od elektronskih medijev, telefonov, tablic in televizorja. Hkrati gre za promocija
gasilstva - predvsem preventive, mladi spoznavajo nastopanje pred publiko. Tako mlade zaposlimo z
delom tudi v zimskih mesecih in jih pripravimo na izvajanje projekta na raznih dnevih odprtih vrat,
občnih zborih itd…,. Oskar Neuvirt predstavi tudi stroške izdelave potrebnih pripomočkov, in sicer:
− Risanje ene A3 risbe 15-20 €
− Preslikava in obdelava za odrček 6,3 €
− Ponaročilo ene slike 1,3 €
− Oder 50-63,00 €
− Skupaj za eno zgodbo z 10 slikami = 141,00 €
− Skupaj za ponaročilo ene zgodbe z 10 slikami = 87,00 €
Renata Rupreht, predsednica mladinskega sveta GZS prisotne seznani, da je Oskar Neuvirt projekt
predstavil tudi že na seji mladinskega sveta in da je mladinski svet sprejel sklep, da podpira projekt in
soglaša, da so materialni stroški za izdelavo potrebnih fotografij in gledališča v breme sredstev
mladinskega sveta.
Sklep št. 2:
Komisija podpre izvajaje projekta namiznega gledališča. GZS naroči 20 kompletov z po štirimi
zgodbicami in po en komplet da v uporabo vsaki regiji, trije pa bodo na razpolago za nakup v
ekonomatu GZS. Prav tako se risbice objavijo na spletni strani v pobarvani in nepobarvani različici
kot pobarvanke. Ponudbo za namizni odrček pridobi GZS, za izdelavo fotografij pa Oskar Neuvirt.

Ad 4.
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje komisije
Predsednik komisije da v razpravo zapisnik 3. seje komisije za preventivo. Razprave ni zato se sprejme
Sklep št. 3:
Potrdi se zapisnik 3. seje komisije z dne 11.7.2019.
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Ad 5.
Pregled opravljenih aktivnosti med sejama
Na osnovi poziva predsednika komisije o poročanju glede opravljenih aktivnostih med sejama so le te
bile:
− Sodelovanje na treh dnevih odprtih vrat za občane (Radgona, Dvorjane in Malečnik) namizno gledališče in taščin kotiček
− Priprava oddaje za RTV Slovenija o gašenju avtomobilov in požarni varnosti nasplošno
− Sodelovanje na seji mladinskega sveta z predstavitvijo namiznega gledališča in zgodbe z
preventivno vsebino
− Dvodnevno sodelovanje na Bogatajevih dnevih v Postojni
− Predstavitev zgodbe o pozabljeni juhi na OŠ ob noči branja
− Izvedba posveta za preventivce na Bogatajevih dnevih v Postojni
− Udeležba na sestanku za projekt »Gasilci na zvezkih«
− Izvajanje preventivnih vsebin na posvetu v GZ Žalec
− Izvajanje predavanj na tečaju za preventivca

Ad 6.
Pregled realizacije sklepov 3. Seje

Člani komisije so pregledali realizacijo sprejetih sklepov prejšnje seje. V nadaljevanju ostajajo še
nedokončane naloge.

predlog

ukrep

Priročnik
evakuacije

-posredovati pobudo
na URSZR za ponatis
priročnika –
predhodno je
potrebna posodobitev
priročnika

predlog

ukrep

Vzpostavitev
sodelovanja pri
analizi izsledkov
ugotovljenih v
preiskovanju
vzrokov požara

-vzpostaviti
komunikacijo s
forenzičnim
laboratorijem in
identificirati možnost
skupnega sodelovanja

zadolžen

-predsednik
komisije

zadolžen

- nosilec dr. Aleš
Jug
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rok

-1. leto

rok

- 3 meseci

Izvedene
aktivnosti
V letu 2020 se gre
v izdelavo novega
priročnika, ki bo
uporaben tudi kot
gradivo na
izobraževanjih.
Priročnik se objavi
tudi na spletu.
Pripravi se dopis
kot pobuda za
ponatis.

Izvedene
aktivnosti
Aktivnost se
preimenuje kot je
zapisana v levem
stolpiču

Glede aktivnosti Nadgradnja sistema javnega alarmiranja, poveljnik GZS Franci Petek pove, da je
nadgradnja možna smo kot sistemska rešitev preko URSZR. Prisotne seznani z aktivnostmi, ki se
izvajajo za pošiljanje preventivnih in operativnih navodil občanom, ki so prisotni v območju določene
ogroženosti preko obvestil SMS. Interes države za uvedbo sistema je potrebno pa je predhodno
urediti določene zakonske omejitve. Aktivnosti izvaja URSZR.

Ad 7.
Preventivna sporočila na gasilskih vozilih
Predsednik komisije Dejan Jurkovič predstavi predlog za realizacijo aktivnosti uvedbe preventivnih
napisov na gasilskih vozilih. Namen je ozaveščanje občank in občanov o pomenu požarne varnosti in
krepitev njihove varnostne kulture. Predlaga, da se v tipizacijo gasilskih vozil uvede naslednja
sprememba, in sicer:
Doda se nova točka:
2.6.3

Preventivni napisi na vozilih

Na zadnji strani vozila mora biti nameščen en preventivni napis, ki spodbuja ukrepe požarne varnosti.
Največ en preventivni napis se lahko namesti tudi na vsak bok gasilskega vozila.
Preventivni napis se lahko izbere z nabora preventivnih napisov, ki so v prilogi 7.
Preventivni napisi morajo biti v beli barvi oziroma v rdeči barvi, tako da napis izstopa iz podlage.
Višina črk ne sme biti manjša kot 45 mm. Uporabljajo se pisave brez okraskov (npr. sans serif),
priporočena tipografija je Arial. Glede na dolžino napisa se črke lahko skrčijo (do 20 %) ali raztegnejo
(do 8 %).
Doda se novo poglavje:
12 Priloga 7 - Preventivni napisi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZA SVOJO VARNOST IN VARNOST SOLJUDI LAHKO VELIKO STORIMO SAMI
JAVLJALNIK DIMA REŠUJE ŽIVLJENJA
JAVLJALNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA REŠUJE ŽIVLJENJA
HITRI KLIC NA 112 ZMANJŠA POSLEDICE
ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI
PROSTA INTERVENCIJSKA POT REŠUJE ŽIVLJENJA
ZA POŽARNO VARNOST NISMO ODGOVORNI LE GASILCI
EVAKUACIJSKA POT NAJ BO VEDNO PROSTA
GASILNIK V VSAK AVTO
GASILNIK V VSAKO STANOVANJE
V SILI POKLIČI 112
GASILCI LAHKO POMAGAMO, PREPREČEVATI MORATE SAMI

Sklep št. 4:
Komisija za preventivo potrjuje predlagano dopolnitev „Tipizacije gasilskih vozil“ s preventivnimi
napisi na gasilskih vozilih. Predlagano dopolnitev se poda v mnenje Komisiji za tehniko.

Ad 8.
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Preventivna prikolica/kontejner
Predsednik komisije Dejan Jurkovič predstavi predlog za realizacijo aktivnosti za izdelavo preventivne
prikolice oz. kontejnerja, ki je mišljen kot pripomoček s katerim bo možno na raznih dogodkih
ozavestiti čim širši spekter občinstva in izboljšati zavedanje o pomenu požarne varnosti. Pripravil je
koncept take prikolice v treh različnih variantah, kot:
Varianta 1 – prikolica stanovanje

Varianta 2 - predstavitveni kontejner
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Varianta 3 – predstavitvena prikolica

Ob predstavitvi poudari, da se je potrebno odločiti za eno od variant, pri čemer se je potrebno
vprašati:
− Ali želimo prikolico, ki jo lahko voziš z manjšim gasilskim vozilom ali kontejner za katerega
potrebuješ vozilo za prevoz kontejnerjev?
− Ali so ciljna skupina občani ali občani in gasilci?
− Ali je to namenjeno predstavitvi manjšim skupinam ali predstavitvi na dogodkih, kjer je večje
število ljudi?
− Ali želimo modularno obliko, da lahko pokrijemo širši spekter?
− Ali želimo tudi „kuriti“ ali prikazovati samo možne nevarnosti?
Prisotni v razpravi ugotovijo, da bo teža prikolice presegala 750 kg, kar pomeni da vožnja z kategorijo
»B« ne bo zadostovala. Franci Petek predlaga, da se vzpostavi kontakt z Jug Alešom, ki je v ZDA izvajal
preventivna predavanja z pomočjo prikolice in naj se pogleda tudi tisti koncept.
Sklep št. 5:
Za preventivno prikolico/kontejner GZS se izbere koncept oziroma varianta 3 – preventivna
prikolica. Za izbran koncept se pristopi k podrobnejšemu načrtovanju.
Sklep št. 6:
Na naslednji seji komisije za preventivo se predstavijo podrobnejše rešitve in načrti izbrane
variante preventivne prikolice.

Ad 9.
Razno
V tej točki ni bilo razprave.

Seja se zaključi ob 17.00.

Zapisal
Dušan Vižintin

Predsednik komisije
Dejan Jurkovič
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