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Z A P I S N I K 
 

6. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v sredo, 9. 9. 2020, ob 16. 

uri v sejni sobi OGZ Ptuj.   

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE ZA TEKMOVANJA: Zvonko Glažar, Ivan Jezernik, David Krk, Andrej 

Grgovič, Štefan Flisar. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

− poveljnik GZS: Franci Petek 

− strokovna služba GZS: Adriana Cividini 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- član komisije: Rudi Kofalt 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje  
3. Program dela za leto 2021 
4. Razpisi za tekmovanja za leto 2021 
5. Državno gasilsko tekmovanje Celje 2021 
6. Gasilska olimpijada Celje 2022 
7. Predlogi in pobude 
8. Razno 

 
Ad 1. 

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

Na seji je prisotnih 5 članov komisije. Komisija je sklepčna.  

Zvonko Glažar je predlagal v potrditev dnevni red. 

Sklep št. 1:  
Potrdi se dnevni red 6. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.  
 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 

Zapisnik 5. seje so člani prejeli z gradivom.  
Zvonko Glažar je dodal, da je Poveljstvo dne 27. 2. 2020 potrdilo vse predloge komisije.  
 



2 / 3 

Sklep št. 2:  
Potrdi se zapisnik 5. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.  
 

Ad 3. 

Program dela za leto 2021 

Osnutek programa dela za leto 2021 so člani prejeli z gradivom.  
 
Sklep št. 3:  
Potrdi se Program dela Komisije za tekmovanja za leto 2021 in se ga posreduje v potrditev 
Poveljstvu in Upravnemu odboru GZS.  
 

Ad 4. 

Razpisi za tekmovanja za leto 2021 

Osnutek razpisa pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2021 so člani prejeli z gradivom.  
Člani so pregledali in dopolnili osnutek razpisne dokumentacije. 
Predlagali so, da se iz razpisov za leto 2021 izloči razpise za organizatorje pokalnih tekmovanj, 
in se zaradi odpovedi tekmovanj v letu 2020 za kandidaturo vpraša vse organizatorje iz leta 
2020.  
Pripravi se čistopis razpisa, ki se posreduje v potrditev Poveljstvu. 
 
Sklep št. 4:  
Potrdi se razpise pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2021 in se jih posreduje v potrditev 
Poveljstvu GZS.  
 
Sklep št. 5:  
Za organizatorje pokalnih tekmovanj v letu 2021 se povabi vse organizatorje iz leta 2020. 
Predlog organizatorjev in terminov se posreduje v sprejem Poveljstvu GZS. 
 
 

Ad 5. in Ad 6 

Državno gasilsko tekmovanje Celje 2021 

Gasilska olimpijada Celje 2022 

 
Poveljnik Franci Petek je prisotne seznanil z aktivnostmi, ki se navezujejo na organizacijo 
planiranega državnega tekmovanja in gasilske olimpijade, oboje v Celju. Obe tekmovanji smo 
zaradi epidemije in vseh ukrepov ter posledic prestavili za eno leto, kar je potrdilo Poveljstvo 
GZS, obvestili pa smo državne organe in CTIF in ni bilo nobenih nasprotovanj.  
Državno gasilsko tekmovanje je planirano 5. in 6. junija 2021, gasilska olimpijada pa od 17. do 
24. julija 2022. 
Aktivnosti za gasilsko olimpijado so v teku. Podpisali smo novo pogodbo s Celjskim sejmom, z 
Zavodom Celeia so aktivnosti za podpis v teku. Opravili smo sestanek v Dijaškem domu (13.7.) 
in z ravnateljema  osnovnih in srednjih šol (7.9.), nabavljamo opremo, v fazi testiranja je 
program za tekmovanja, urejeno je skladiščenje opreme na Ptuju. Začeli bomo z obiski 
sponzorjev, dogovorjena je nabava v Mercatorju. Na Slovenski vojski imamo obljubljen 
razgovor, minister je z vsem seznanjen.   
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Tudi aktivnosti za državno tekmovanje so v teku. Več aktivnosti bo spomladi 2021, ko bodo 
verjetno bolj jasne okoliščine zaradi epidemije.  
 
Sklep št. 6: 
Komisija se je seznanila s poročilom poveljnika o poteku priprav na državno tekmovanje 

2021 in gasilske olimpijade 2022 v Celju.  

Ad 7. 

        Predlogi in pobude 

Komisija zaradi odpovedi in omejevanja tekmovanj in izobraževanj v letu 2020 zaradi bolezni 
Covid-19 predlaga za 1 (eno) leto podaljša naslednjih rokov za gasilska tekmovanja: 

- Razpisno obdobje gasilskih tekmovanj traja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 (podaljšano 
za 1 leto). 

- Izjema, da lahko starejše gasilke tekmujejo z 48. leti, dodatne točke pa se jim štejejo z 
58. leti, se upošteva do 31. 12. 2021 (podaljšano za 1 leto). 

- Pogoji, da morajo tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa starejšega 
gasilca - do starosti 58 let) najkasneje v dveh letih po prvem nastopu v tekmovalni enoti 
pridobiti najmanj čin gasilca pripravnika, v nasprotnem primeru pa ne morejo več 
tekmovati na gasilskih tekmovanjih po razpisu GZS, morajo biti prvič izpolnjeni na 
tekmovanjih po razpisu GZS  v letu 2022 (podaljšano za 1 leto). 

- Veljavnost testiranja sodnikov se iz 15.4.2021 podaljša do 15. 4. 2022. 
 
Sklep št. 7: 
Potrdi se podaljšanje zgoraj navedenih rokov za gasilska tekmovanja za 1 (eno) leto in se jih 
posreduje v sprejem Poveljstvu GZS. 
 

Ad 8. 

            Razno 

Poveljnik Franci Petek je prisotne seznanil z aktualnostmi na ostalih področjih dela. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

 Zapisala:  

 Adriana Cividini Predsednik: 

Vodja za področje operative Zvonko Glažar 

 
 

 


