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Z A P I S N I K 
 

7. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 22. 3. 2021, ob 

15. uri v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije.   

 

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

Grgovič, Rudi Kofalt. 

 

OSTALI PRISOTNI: 

− poveljnik GZS: Franci Petek 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- član komisije: Štefan Flisar 

- strokovna služba GZS: Adriana Cividini 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje  
3. Državno gasilsko tekmovanje Celje 2021 
4. Pokalna gasilska tekmovanja 2021 
5. Gasilska olimpijada Celje 2022 
6. Izobraževanje sodnikov  
7. 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 7. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.  

 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

Zapisnik 6. seje so člani prejeli z gradivom.  
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Iz Razpisa pokalnih tekmovanj 2021 se zaradi epidemioloških razmer niso začela izvajati 
pokalna tekmovanja v spajanju sesalnega voda. 
 
Sklep št. 2: 
Potrdi se zapisnik 6. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. 
 
 

Ad 3. 

Državno gasilsko tekmovanje Celje 2021 

 

Potekajo priprave na državno tekmovanje, ki je planirano 5. in 6. junija 2021, v Celju. 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. 

 

Organizacijska shema je detajlno že določena.  

Lokacija za tekmovanje starejših gasilcev je na stadionu Skalna klet. Na Atletskem stadionu 

Kladivar, kjer bo potekalo mladinsko in člansko državno tekmovanje, je travnata ruša kljub 

obnovi zopet poškodovana zaradi dejavnosti atletskega kluba. V prihodnosti bo to urejeno. 

Oprema za tekmovanje je zagotovljena in bo enaka kot na olimpijadi. Ostala oprema bo iz GZ  

Celje oziroma okolice. 

 

Pri mladini je težava, ker so zaradi odloženega tekmovanja lahko tekmovalci prestari.  

So bile pa vse tekmovalne enote obveščene, da morajo izpolnjevati starostne pogoje glede na 

kategorijo v letu izvedbe državnega tekmovanja, torej v letu 2021, kar je potrdilo tudi 

Poveljstvo. 

Komisija predlaga, da v društvih, kjer imajo težave s sestavo pionirskih in mladinskih 

tekmovalnih enot zaradi spremembe leta državnega tekmovanja, tekmovalce nadomestijo 

tudi s tekmovalci, ki so v tem ciklusu tekmovanj 2019-2021 že tekmovali na tekmovanju GZ ali 

regijskem tekmovanju za drugo PGD. 

Zato se Poveljstvu predlaga v sprejem naslednji sklep: 

 
Sklep št. 3:  
Iz razpisa Ciklusa državnega tekmovanja 2019-2020, ki je bil podaljšan do leta 2021, se 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. 4:  
Komisija se je seznanila s poročilom o poteku priprav na Državno gasilsko tekmovanje 2021 

v Celju.  
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Ad 4. 

Pokalno gasilsko tekmovanje 2021 

 

Organizatorji in datumi pokalnih tekmovanj so usklajeni. Do 31.3.2021 je skrajni rok, da se 

ekipe prijavijo. Tekmovanje se zaenkrat izvaja, paziti je potrebno na razdaljo med ekipami, 

izvedba brez otvoritvenih in zaključnih slovesnosti. Predlog je, da pokalnega tekmovanja 

starejših gasilcev ne izvajamo. Za mnenje se vpraša še Svet veteranov. 

Za člane je oprema na GZS, katero naj bi testirali na pokalnih tekmovanjih vsaj organizatorji 

pred državnim tekmovanjem. 

 

Sklep št. 5:  

Za pokalna tekmovanja se zavzemamo, da bi se v letu 2021 lahko izvedla vsaj v prilagojeni 

obliki. 

 

Ad 5. 

Gasilska olimpijada Celje 2022 

 
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. 
Čakamo še na pogodbo z ministrstvom za obrambo, hrano bo nudil Mercator po nabavni ceni, 
kuhala bo vojska, dogovorjen je tudi družabni program, pogovori s sponzorji so v teku. Opremo 
za športni del naj bi dobili na Hrvaškem. Ni pa še dogovorjeno. 
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. 
 
Sklep št. 6: 
Komisija se je seznanila s poročilom poveljnika o poteku priprav na gasilsko olimpijado 2022 

v Celju.  

 

Ad 6. 

Izobraževanja sodnikov 

Tečaj je odprt še na Gorenjski regiji. Nadaljeval se bo, ko bodo razmere omogočale. 
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Ad 7. 

 

Razno 

Sklep št. 7: 

Komisija predlaga, da se Nadjo Strašek izreče disciplinski ukrep zaradi blatenja ugleda GZS, 

tekmovanj in PGD Štrekljevec v primeru, da bo tožba zaradi poškodbe na tekmovanju 

zavrnjena. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 

 

 

           Zapisal:  

 Andrej Grgovič Predsednik: 

 Zvonko Glažar 

 

 

 


