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Z A P I S N I K 
 

19. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek,  25. marca 2021, ob 16.00 uri, 

preko videokonferenčnega sistema MITEAM Gasilske zveze Slovenije. 

 

Prisotni:  

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

Leskovec, Dejan Jurkovič, 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; 

 

-Ostali prisotni: Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije; Branko Sojer, Uprava RS 

za zaščito in reševanje; 

 

Opravičeni: 

- Član Poveljstva (1): Marko Adamič. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Poročilo o izvajanju sklepov 18. seje in potrditev zapisnika 
3. Poročilo o izvajanju programa dela GZS za leto 2020 
4. Izobraževanja 
5. Tekmovanja 
6. Tehnika 
7. Preimenovanja v čine 
8. Predlogi in pobude 
9. Razno  

 

Sejo je vodil poveljnik Franci Petek, ki je v začetku podal kratka navodila za sodelovanje na 

videokonferenčni seji in opozoril, da se seja snema za potrebe pisanja zapisnika, kar je tudi 

skladno s sprejetimi akti. 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Franci Petek je predlagal v potrditev predlog dnevnega reda. 

 

Sklep št. 1 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje dnevni red 19. seje Poveljstva GZS. 
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Ad 2. 

Poročilo o izvajanju sklepov 18. seje in potrditev zapisnika 

 

Člani so z gradivom prejeli zapisnik skupne korespondenčne 19. seje Upravnega odbora in 18. 

seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Franci Petek je predlagal zapisnik 18. seje Poveljstva 

v potrditev.  

 

Tomaž Vilfan je predlagal, da se za naročnike elektronske izdaje revije Gasilec omogoči dostop 

tudi do arhiva revije v elektronski obliki, saj je v revijah veliko strokovnega gradiva. Enako je 

predlagal tudi za članke iz Letnih gasilskih priročnikov. 

 

Franci Petek je podal odgovor, da je v planu javna objava strokovnih člankov na spletni strani. 

 

Rok Leskovec se strinja s predlogom Vilfana, kar bi bil tudi začetek urejanja elektronske 

knjižnice Gasilske zveze Slovenije. 

 

Sklep št. 2 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje zapisnik 18. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 

 

Ad 3. 

Poročilo o izvajanju programa dela GZS za leto 2020 

 

Člani so z gradivom prejeli Poročilo o izvajanju programa dela GZS za leto 2020. 

 

Sklep št. 3 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje Poročilo o izvajanju programa dela GZS za leto 2020. 

 

Ad 4. 

Izobraževanja 

 

Člani so z gradivom prejeli predlog Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje 

članic in Varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni pri izvedbi gasilskih 

usposabljanj. 

 

Rok Leskovec je predstavil potek priprave programa za usposabljanje za vodenje članic. 

Pripravil ga je Svet članic, nato ga je pregledala Komisija za izobraževanje in usposabljanje ter 

posredovala v sprejem Poveljstvu, nato bo posredovan še Upravnemu odboru.  

 

Dušan Vižintin je dne 24. 3. 2021 poslal naslednje predloge: 

Str. 3 – brisati – Priporočljivo število tečajnikov je 20, ker se ponavlja že zapisano v poglavju 3.  
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Vsebino pri točki 6 – Prireditve in javno nastopanje dopolniti z: Seznanitev s priročnikom o 

gasilskem protokolu, ter bolj podrobno poglavja: 

➢ Osnove gasilskega bontona ▪ Pozdravljanje, rokovanje in predstavljanje ▪ Odnos moški 

ženska ▪ Uporaba prenosnih telefonov ▪ Uporaba osebnih predmetov  

➢ Priprava protokola za gasilsko prireditev  

➢ Izvedba gasilske prireditve – sestava gasilske parade – ešalon članic (tudi praktično 

formiranje ešalona članic – formativni cilj) in ešalon članov (mešana sestava).  

Predlagam, da avtorji podrobneje pregledajo vsebine omenjenega priročnika in še morda kaj 

dodajo ali bolj natančno specificirajo, glede na njihovo razmišljanje iz vidika članic.  

Prav tako predlagam, da se razmisli o dopolnitvi učnih programov pri tečajih na vseh nivojih, 

da se dodajo vsebine iz priročnika ustrezno nivoju tečaja oz. se upoštevajo pri pripravi gradiv,  

ki se bodo pripravljala. 

 

Rok Leskovec podpira poslane predloge in predlaga, da se program sprejme skupaj z 

Dušanovimi predlogi, ki  se jih predstavi Svetu članic in Upravnemu odboru. 

 

Tomaž Vilfan je vprašal, če je sploh potrebno, da o predlogu programa za usposabljanje članic 

glasuje Poveljstvo, če je Svet članic pod Upravni odbor. Tudi mladinskih učnih programov ni 

potrjevalo Poveljstvo. 

 

Franci Petek je odgovoril, da je usposabljanje pod Poveljstvo zato moramo potrditi program, 

ki pa ga bo obravnaval tudi Upravni odbor . Program gre nato še v redno proceduro  in v podpis 

k ministru.  

 

Besedo je predal predsedniku Janku Cerkveniku, ki je predstavil pripravo programa in tudi 

priročnika za članice, ki nastaja na njegovo pobudo, saj je obstoječi star že 30 let. Prisotne je 

obvestil, da je v pripravi tudi priročnik o delu z javnostjo, ki ga bo najprej obravnaval kolegij. 

Pohvalil je aktivnosti na področju izdaje priročnikov, za katere se prizadeva, da postanejo tudi 

učna gradiva.  

 

Franci Petek je predlagal , da Poveljstvo potrdi predlog programa z dopolnitvami. 

 

Sklep št. 4 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje predlog Programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za vodenje članic 

z dopolnitvami. 

 

Rok Leskovec je predstavil idejo za pripravo dokumenta o varnostnih ukrepih in povedal, da je 

dokument pripravljen tako, da se lahko uporablja tudi v primeru drugih bolezni, kot se tudi 

razširi za druga področja dela v gasilstvu. Ta dokument se bo pošiljal skupaj z vabilom  

tečajnikom 
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Tomaž Vilfan je predstavil predlog Gorenjske regije in sicer, da pri teoretičnih usposabljanjih 

ni potrebe po neuporabi prostorov 5 dni, da je to predolgo, strinjajo se s prezračevanjem 

prostorov. Pri praktičnih usposabljanjih pa tudi ni potrebno razkuževanje po uporabi opreme, 

ker se dela v zaščitni opremi, smiselno pa je navodilo za IDA. Pri skupnih prevozih na 

usposabljanja pa predlagajo, da se na praktičnih vajah dela v istih skupinah kot so že prej v 

vozilu, strinjajo se z uporabo zaščitnih mask. Mogoče so navodila malo prestrogo napisana. 

 

Rok Leskovec se strinja s skrajšanjem časa do naslednje uporabe notranjih prostorov, da se 

opusti razkuževanje opreme, ki se samo prenaša, za prevoze bi dal pa predlog Vilfana kot 

priporočilo, ker ne smemo izgubiti pri fleksibilnosti skupin. 

 

Franci Petek je pozdravil Branka Sojerja, ki se je pridružil seji Poveljstva. 

 

Primož Ternik se strinja z že podanimi predlogi in predlaga, da se opredeli vrsto zaščitnih mask 

EN149 ali FFP2 ali EN 1468-tip2. Glede izjave o zdravstvenem stanju, pa predlaga, da se vključi 

podatek o testu, prebolelosti oziroma cepljenju.  

 

Rok Leskovec se strinja s Ternikom. 

 

Franci Petek predlaga, da se varnostne ukrepe z vsemi predlogi potrdi. Rok Leskovec pripravi 

čistopis. 

 

Sklep št. 5 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje predlagan dokument Varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni pri izvedbi gasilskih usposabljanj s podanimi dopolnitvami. 

 

Rok Leskovec je podal še poročilo o izvajanju usposabljanj. Trenutno potekajo teoretični deli  

za tečaje, ki se izvajajo v centrih in tudi za bodoče predlaga, da ostane teorija pri dopolnilnih 

usposabljanjih na daljavo, saj bi s tem pridobili tudi kapacitete v centrih. Potekajo že tudi 

temeljna usposabljanja na daljavo, pripravlja se tudi način izvedbe zaključnih izpitov. Za 

praktično delo je nekaj več težav, v centrih že poteka v zelo majhnih skupinah. Povedal je tudi, 

da smo se prijavili na raziskovalno nalogo za gradiva za temeljne programe. Odziv predvidenih 

avtorjev je bil dober. 

 

Franci Petek je dodal, da so ravno potekala pogajanja za raziskovalno nalogo in ne bo potrebno 

dodatnega razpisa, je pa to dobra priložnost za ureditev učnih gradiv za temeljne programe. 

 

Borut Lončarevič je vprašal, na kakšen način smo se odločili glede sprostitve usposabljanj, 

katerim razredom v šolskem sistemu smo sledili. 
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Rok Leskovec je odgovoril, da so izobraževalni centri pod URSZR in smo sledili njihovim 

navodilom, za temeljna usposabljanja pa odloča poveljnik. 

 

Franci Petek je dodal, da ne odloča poveljnik, ampak smo se odločali skupaj z URSZR, sledili 

smo NIJZ in šolskemu sistemu. 

 

Sklep št. 6 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo z delom na področju usposabljanja in potrdilo, da bo tudi v bodoče 

bomo stremelo k čim večjemu številu usposobljenih članov. 

 

Ad 5. 

Tekmovanja 
 

Zvonko Glažar je poročal, da je Komisija za tekmovanja zasedala v tem tednu in podpira, da se 

nadaljuje s pripravami na pokalna tekmovanja (članska, starejši, gasilske dvojice) in se jih še 

ne prekliče. Za tekmovanja starejših gasilcev je predlog, da se za mnenje vpraša Svet 

veteranov. Z zbiranjem prijav se nadaljuje skladno z razpisom. Komisija podpira izvedbo 

pokalnih tekmovanj na način, da ekipe pridejo po časovnici, tekmujejo in gredo domov.  

Komisija zaradi vseh priprav za izvedbo tekmovanj predlaga, da je presečni datum za odločitev 

o izvedbi pokalnih tekmovanj in državnega tekmovanja 30. 4. 2021. 

Državno tekmovanje smo že dvakrat prestavili, z dopisom z dne 15. 1. 2021 smo gasilce 

obvestili, da bo tekmovanje 5. (mladinsko) in 6. junija (člansko) 2021 v Celju. Tekmovalne 

enote smo obvestili, da se lahko pripravljajo v skladu z navodili institucij. V tem dopisu je bilo 

tudi napisano, da morajo tekmovalci izpolnjevati  starostne pogoje v letu tekmovanja oziroma 

na dan tekmovanja. Še vedno prihajajo predlogi za spremembo let predvsem za pionirje in 

mladince, vendar Komisija za tekmovanja ostaja pri sprejetih pravilih. V jesenskem času je 

zasedala tudi Komisija za tekmovanja CTIF, ki je tudi sprejela, da veljajo za olimpijado 2022 

pogoji na dan tekmovanja. 

Komisija za tekmovanja za pionirje in mladince predlaga, da se za državno tekmovanje 2021 

briše pogoj, da lahko tekmovalec v enem razpisnem obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021) 

tekmuje le za eno PGD. To pomeni, da bi lahko tekmovalna enota, ki ima kakšnega tekmovalca 

prestarega, lahko v enoto vključila tekmovalca drugega PGD, ki je že tekmoval na tekmovanju 

GZ ali regijskem tekmovanju za matično PGD.  

Zvonko Glažar je regijske poveljnike pozval, da pošljejo še enkrat ažurirane sezname sodnikov 

za letošnje državno tekmovanje.  

Podal je tudi poročilo o nabavljeni opremi za gasilsko olimpijado, ki bo ostala v lasti Gasilske 

zveze Slovenije in bo na voljo za državna in pokalna tekmovanja na osnovi reverza. Trenutno 

je skladiščena na Ptuju. 

Člane Poveljstva je seznanil tudi s pripravo novega programa za tekmovanja, kjer bo digitalni 

prenos podatkov in tudi rezultatov na splet. Aplikacijo bomo predstavili tudi Komisiji za 

tekmovanja CTIF, ki nas bo obiskala v času Državnega tekmovanja v Celju. 
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Franci Petek je podal informacijo glede priprav na gasilsko olimpijado. Organizacijski odbor se 

v širšem sestavu ni sestajal, smo pa delovali v manjših sestavih in obdelali že vsa ključna 

področja, z delom smo pa nekje na polovici. Podpisane so tudi pogodbe za objekte in 

nastanitve, razen z osnovnimi in srednjimi šolami, za kar pa že imamo potrditev osnutka 

pogodbe. Večji del opreme smo dobili sponzorsko od podjetja Rosenbauer, ostalo smo 

nabavili. Pred kratkim so bili dobavljeni rovi. Motorne brizgalne za športni del so po ugodni 

ceni kupila društva, ki nam jih bodo v času olimpijade posodila. Oprema je skladiščena v 

Logističnem centru URSZR na Ptuju, za kar se URSZR iskreno zahvaljujemo, imamo tudi 

skrbnika opreme Branka Tominca. V kratkem bomo prejeli tudi zaboje za opremo, da bo 

oprema zložena po progah po zabojih. V kratkem bomo nabavili tudi paviljone za ocenjevalne 

komisije. Oprema bo ostala v lasti Gasilske zveze Slovenije in na voljo za državna tekmovanja. 

Tudi z mestom Celje imamo dobre stike, v ponedeljek pa imamo videokonferenco z gasilci in 

mestom Beljak ter deželno gasilsko zvezo, da bodo predvsem predstavnikom MO Celje 

predstavili, kaj pomeni olimpijada za samo mesto. 

Glede državnega tekmovanja bi bilo že neodgovorno prestavljati tekmovanje, saj se 

organizatorji kljub razmeram trudijo, tako, da se bomo v primeru ugodne epidemiološke slike 

zavzemali vsaj za izvedbo tekmovanja brez otvoritve in zaključka ob predhodnem soglasju NIJZ. 

Tudi za pokalna tekmovanja se bomo zavzemali, da bi se lahko izvedla v prilagojeni obliki.  

 

Marko Gorše je vprašal kako je z izobraževanji za nove sodnike v tem letu in če se bodo v 

teoretičnem delu izvajala na daljavo. 

 

Zvonko Glažar je povedal, da se sedaj zaključuje tečaj iz jeseni 2020. Za letošnje tečaje pa je 

želja, da se izvede teoretični in praktični del v živo, saj je pri tem tečaju tudi pri teoriji ogromno 

izmenjave mnenj. 

 

Rok Leskovec je dodal, da se ne bodo mogli vsi tečaji izvajati na daljavo zaradi specifike, ker 

izobraževanje na daljavo ni niti približno enako izobraževanju v živo.  

 

Sklep št. 7 (ZA: 20, PROTI: 1): 

Poveljstvo je sprejelo, da se iz razpisa Ciklusa državnega tekmovanja 2019-2020, ki je bil 

podaljšan do leta 2021, za kategorije pionirjev, pionirk, mladincev in mladink izbriše pogoj: 

Tekmovalec lahko v enem razpisnem obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021) tekmuje le za 

eno PGD. 

 

Sklep št. 8 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo je sprejelo, da je presečni datum za odločitev Poveljstva o izvedbi Državnega 

gasilskega tekmovanja in Pokalnih tekmovanj za leto 2021 v načrtovanih sprejetih terminih  

30. 4. 2021. 

 



7 / 12 

Sklep št. 9 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s potekom priprav in nabave opreme za gasilsko olimpijado 2022. 

 

Franci Petek je Sama Steblovnika pozval za razlog glasovanja proti sklepu št. 7, ki je pojasnil, 

da se ne more strinjati, da bi se tekmovalce kar jemalo iz drugih PGD. 

 

Franci Petek je razložil, da je predlog mladine, da bi zaradi prestavitve državnega tekmovanja 

tekmovali lahko eno leto starejši (npr. pri mladincih stari 17 let) , kar pa ne bi bilo pošteno do 

drugih ekip. O letnicah je Poveljstvo že razpravljalo in sprejelo, da veljajo leta v letu 

tekmovanja, Komisija za tekmovanja pa je ponovno preučila možnosti in predlagala za pionirje 

in mladince, da si za državno tekmovanje lahko sposodijo tekmovalca iz drugega PGD, če imajo 

prestare tekmovalce, da jim ekipa ne razpade. 

 

Borut Lončarevič je vprašal za pojasnilo, koga lahko v tem primeru zamenjajo v ekipah. 

 

Franci Petek je odgovoril, da tiste, ki so prestari lahko zamenjajo s tekmovalci iz drugih PGD.  

 

Ad 6. 

Tehnika 

 

Člani so z gradivom prejeli predlog spremembe tipizacije gasilskih vozil za vozilo GVC-24/50, 

Standarda kakovosti gasilske zaščitne čelade za gašenje požarov v naravi in Standarda 

kakovosti gasilske zaščitne čelade za tehnično reševanje. 

 

Klemen Repovš je podal obrazložitev glede predloga spremembe tipizacije NDM iz 17 na 18 

ton za vozila GVC-24/50. Podal je tudi obrazložitev glede predlaganih standardov za gasilsko 

zaščitno čelado za gašenje požarov v naravi in za tehnično reševanje. 

 

Sklep št. 10 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje predlagano spremembo tipizacije gasilskih vozil za vozilo GVC-24/50. 

 

Sklep št. 11 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje Standard kakovosti gasilske zaščitne čelade za gašenje požarov v naravi. 

 

Sklep št. 12 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje Standard kakovosti gasilske zaščitne čelade za tehnično reševanje. 

 

Ad 7. 

Preimenovanja v čine 
 

Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 3. 12. 2020 do 14. 3. 2021. 
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Sklep št. 13 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje napredovanja v gasilske čine v obdobju od 3.  12.  2020 do 14.  3.  2021. 

 

 

 

Ad 8. 

Predlogi in pobude 

 

- Mesec požarne varnosti 2021: 

 

Člani so z gradivom prejeli predlog tematike meseca požarne varnosti 2021 in predvidenih 

aktivnosti ter predlog prerazporeditve namenskih sredstev za tisk preventivnega gradiva in 

sicer polovico za tisk in polovico za spletno oglaševanje. 

 

Dejan Jurkovič je predloge iz gradiva predstavil tudi na seji. 

 

Sklep št. 14 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s tematiko letošnjega meseca požarne varnosti »Po potresu lahko 

tudi zagori« in predvidenimi aktivnostmi.  

 

Sklep št. 15 (ZA: 21, PROTI: 0): 

Poveljstvo se strinja, da GZS v letošnjem letu nameni polovico predvidenih sredstev za 

osveščanje ob mesecu požarne varnosti za tisk letakov in plakatov, drugo polovico pa 

nameni za spletno oglaševanje. 

 

- Cepljenje proti Covid-19: 

 

Franci Petek je povedal, da smo v stalnem stiku z URSZR, da so gasilske enote širšega pomena 

v glavnem precepljene, kot tudi poklicne enote, ostali pa še ne. Za več informacij pa je zaprosil 

Branka Sojerja. 

 

Branko Sojer je povedal, da s 1. 4. 2021 zopet začne veljati nova strategija in so službe kritične 

infrastrukture prestavljene v vrsto za 50-letnike. Minister za obrambo je gasilce že pozval, naj 

se obrnemo direktno na zdravstvene domove. Trenutno zagotovila na URSZR ni, čeprav so bili 

vsi seznami prioritet pripravljeni že pred novim letom. Predstavil je tudi težave glede cepljenja 

bolničarjev, ki so pomagali pri delu v Covid oddelkih. 

 

Franci Petek je dodal, da je na tem področju velika anarhija in se bo potrebno na lokalnem in 

regijskem nivoju potruditi, da bomo čimprej prišli na vrsto za cepljenje. 
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Primož Ternik je podal informacije s terena, da zdravstveni domovi ne upajo delati mimo 

navodil NIJZ in predlaga, da se pošlje dopis na Ministrstvo za zdravje, naj dajo zdravstvenim 

domovom pisna navodila, da kjer ni povpraševanja za cepljenje s strani občanov, naj dajo na 

prednost drugim službam. 

 

Franci Petek je dodal, da so bila do sedaj prizadevanja neuspešna.  

 

Branko Sojer je pojasnil, da trenutna strategija predvideva cepljenje gasilcev, vendar velja 

samo do 1. 4. 2021, ko pa ne bomo še na vrsti. 

 

Tomaž Vilfan predlaga, da se poudari, da se zavzemamo za cepljenje operativnih gasilcev in ne 

vseh članov. 

 

Franci Petek se strinja, da se pošlje dopis na URSZR in na ministrstvo, da zahtevamo cepljenje 

operativnih gasilcev, tudi na osnovi pritiskov s terena. 

 

- Kvote za izobraževanja: 

 

Tomaž Vilfan je predlagal, da se operativni gasilci, ki delujejo v višjih poveljstvih, ne vštevajo v 

kvote PGD, ki se uporabljajo za usposabljanja. Ti operativni gasilci navadno ne sodelujejo na 

intervencijah PGD, opravljene pa imajo že vse specialnosti in s tem odvzemajo mesta drugim 

operativnim gasilcem v PGD. 

 

Franci Petek predlaga, da Komisija za izobraževanje in usposabljanje naredi  analizo.  

 

Rok Leskovec podpira predlog. 

 

- Izobraževanja na daljavo: 

 

Gašper Janežič podpira nadaljevanje izobraževanj na daljavo tudi v bodoče, saj so tudi GZ same 

nabavile avdiovizualno opremo . 

 

- Usposabljanje voznikov manjših gasilskih vozil: 

 

Martin Lužar je prejel s terena informacijo, da večina vozil GVV-1 presega 5,5 ton in zaradi tega 

izpadejo iz programa usposabljanja. Predlaga, da URSZR sofinancira stroške izpita  C-kategorije 

v avtošoli.  

 

Franci Petek je podaril, da je gasilstvo javna lokalna služba, želimo pa povrnitev stroškov od 

države. Tudi voznike C-kategorije potrebujemo in nova vozila bodo večinoma težja od 5,5 ton.  
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Bolj ga pa skrbi, da smo bili pri tej B+ kategoriji izigrani. Zahteval je, da pelje postopek naše 

ministrstvo in ne Ministrstvo za infrastrukturo. Ko smo se pogajali je bilo 9 h v programu, ko 

smo dobili  gradivo v pregled, smo zahtevali zmanjšanje še za 1h, da bo cenejše. Sedaj je cena 

700 EUR, s tem izpitom pa bo gasilec vozil le gasilsko vozilo in to eno vozilo in ne tovornjaka. 

Če gasilec doda še 700 EUR, lahko opravi izpit v avto šoli za C-kategorijo in lahko vozi vse. Meni, 

da ne bo veliko prijav za ta program. 

 

Borut Lončarevič ima tudi vprašanje glede izpita. 

 

Tomaž Vilfan se strinja s poveljnikom in meni, da ne bo veliko kandidatov. 

 

Marko Bokal predstavi ceno za izpit C-kategorije v njegovem kraju, ki je 760 EUR. 

 

Sklep št. 15 (ZA: 21, PROTI: 0): 

URSZR se zaprosi za pojasnilo glede postopka sprejetja pravilnika o izvajanju izpitov za 

vožnjo gasilskih vozil NDM do 5,5 ton, ki je v praksi praktično neuporaben. 

 

- Inšpekcijski pregled v PGD: 

 

Martin Lužar je predstavil inšpekcijski pregled v PGD na temo zdravstvenih pregledov in 

zaščitnih čelad. Zaključek je bil, da 7. 4. 2021 prenehajo veljati vsi zdravstveni pregledi po 3. 

členu pravilnika, tudi, če imajo veljavnost do sredine leta 2022. Za čelade pa, da je potrebno 

voditi evidence uporabe na vsaki intervenciji in da je obvezen pregled na 2 leti, čeprav je v 

navodilih proizvajalca zapisano, da je pregled priporočljiv na 2 leti. 

 

Tomaž Vilfan je podal izkušnjo z inšpektoratom glede vozil s prahom. 

 

Franci Petek je oba prosil, naj pošljeta pisno in bomo preverili na inšpektoratu. 

 

- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot: 

 

Klemen Repovš je vprašal, kakšno je stanje glede priprave novih meril. 

 

Branko Sojer je podal informacijo, da bodo na URSZR začeli z aktivnostmi glede prenove meril. 

 

- SPIN: 

 

Klemen Repovš je vprašal glede ureditve SPINA za vodenje intervencij na višjih nivojih, kot je 

bilo predlagano na seji Poveljstva v Jablanici. 
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Branko Sojer je odgovoril, da so bili vsi predlogi vključeni v prenovo in da se bodo v kratkem 

začela usposabljanja za uporabnike. 

 

- Nakup tabličnih računalnikov iz požarnega sklada: 

 

Primož Ternik je predlagal nakup tabličnih računalnikov iz požarnega sklada, predvsem za 

uporabo E-Spina. 

 

Gašper Janežič je skeptičen glede smiselnosti nabave tabličnih računalnikov za PGD, ki imajo 

malo intervencij. 

 

Franci Petek je odgovoril, da je nabava tabličnih računalnikov iz požarnega sklada že 

predvidena in potrjena 

 

- Sredstva za tečaje za varno delo z motorno žago iz leta 2020: 

 

Primož Ternik je vprašal, če se bodo sredstva za tečaje MŽ iz leta 2020 prenesla na leto 2021. 

 

Franci Petek je odgovoril, da ne, ker gre za sredstva požarnega sklada in so zaradi neizvedenih 

tečajev ostala v skupni masi sredstev. 

 

Ad 9. 

Razno 

 

- Razpis za sofinanciranje nabave vozil za reševanje z višin: 

 

Franci Petek je regijske poveljnike pozval, da preverijo v regijah, če je še interes za nabavo 

avtolestev zaradi planiranja izvedbe tega programa v bodoče. 

 

- Priročniki: 

 

Franci Petek je povedal, da je Priročnik o gasilskem protokolu izdan in ga bodo člani Poveljstva 

prejeli po pošti. V pripravi je tudi Priročnik o gašenju in reševanju vozil na alternativne pogone. 

 

- Zavarovanja: 

 

Franci Petek je člane obvestil, da je v zakonodaji sprejeto, da zavarovanja prevzame država, 

podzakonski akti za zavarovanja so v pripravi. 

 

-  Legalizacija objektov: 

 



12 / 12 

Franci Petek je podal informacijo glede urejanja problematike legalizacije gasilskih objektov. 

Gradbeni zakon je odprt in predvidene so možnosti za ureditev. Nakazane so tudi možnosti za 

oprostitev nadomestil za degradacijo, za oprostitev plačila komunalnega prispevka pa se bo 

potrebno dogovoriti z lokalno skupnostjo. 

 

- Plenum: 

 

Franci Petek je člane obvestil, da je bila seja Plenuma predvidena v mesecu aprilu in bo zaradi 

epidemioloških razmer prestavljena na jesenski del.  

 

- Naslednja seja Poveljstva: 

 

Franci Petek je člane obvestil, da bo naslednja seja Poveljstva sklicana do poletja. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.  

 

 

  

  Zapisala (po posnetku):  

        Adriana Cividini, Poveljnik: 

Vodja za področje operative Franci Petek 

 

 


