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Z A P I S N I K 
 

8. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 6. 9. 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; 

− strokovna služba GZS: Adriana Cividini. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: 

- član komisije: Štefan Flisar; 

- član Delovne skupine za pokalna tekmovanja gasilskih dvojic: Miha Petek. 

 

Predlog dnevnega reda: 

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

 
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 8. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.  

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 

 
Zapisnik 7. seje so člani prejeli z gradivom.  
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Sklep št. 2: 
Potrdi se zapisnik 7. seje Komisije za tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. 
 
 

Ad 3. 

Državno gasilsko tekmovanje Celje 2021 

 

Zvonko Glažar je podal kratko poročilo o Državnem gasilskem tekmovanju, ki je potekalo 5. in 
6. junija 2021 v Celju.  
Pred državnim tekmovanjem smo izvedli usposabljanje vseh sodnikov na daljavo in 
usposabljanje predsednikov komisij in operaterjev za novo aplikacijo za vodenje rezultatov v 
PGD Nova cerkev.  
Tekmovanje je bilo vzorno izvedeno. Udeležba je bila zaradi epidemiološke situacije manjša, 

od 520 tekmovalnih enot, ki so imele pravice za prijavo, jih je sodelovalo 390, kar je 25% manj. 

Otvoritvene in zaključne slovesnosti ni bilo. Prejeli smo le dve pritožbi na članskih tekmovalnih 

disciplinah. Po tekmovanju smo prejeli tudi pritožbe sodnice Mance Ahačič.  

Preizkusili smo novo orodje, ki ga bomo uporabljali tudi na gasilski olimpijadi. Celoten potek 

tekmovanja sta spremljala tudi predstavnika CTIF, ki sta orodje tudi pregledala in potrdila. 

Rezultate smo vodili preko nove aplikacije in starega programa, rezultate in prenos 

tekmovanja smo predvajali na velike ekrane in neposredno na družbena omrežja. Aplikacijo 

bomo lahko uporabljali tudi na olimpijadi.  

Zaradi zastoja na štafeti na mladinskem tekmovanju bo potrebno v bodoče pripraviti bolj 

ohlapno časovnico, dovoliti  vstop dvema mentorjema za pionirje in imenovati dva 

predsednika prog za štafete.  

Ivan Jezernik je dodal, da so bile pripravljene 4 proge za pionirsko in mladinsko štafeto in 

povečana ocenjevalna komisija. Zaključki analize državnega tekmovanja so koristni za 

organizacijo olimpijade. Pomanjkljivosti se že odpravljajo. Prejel je veliko pohvala na državno 

tekmovanje, predvsem na aplikacijo za rezultate.  

Franci Petek je dodal, da je bil obisk predstavnikov CTIF koristen. 

Rudi Kofalt je opozoril, da v bodoče ne smemo dovoliti napeljavo cevi za vodo čez progo za 

štafeto, polnjenje bazenov je potrebno organizirati na tekmovalnem prostoru iz cisterne. 

Franci Petek je člane obvestil, da bo podelitev pokalov, medalj in nagrad za najboljše 

tekmovalne enote organizirana po Plenumu dne 2.10.2021 v Celju, skupaj s podelitvijo za 

pokalno tekmovanje.   

 
Sklep št. 3:  
Komisija se je seznanila s poročilom o Državnem gasilskem tekmovanju 2021 v Celju.  

 

Ad 4. 

Pokalno gasilsko tekmovanje 2021 

 

Adriana Cividini je predstavila rezultate pokalnih tekmovanj, ki še niso v celoti zaključena.  
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Zvonko Glažar je dodal, da tekmovalne enote pogrešajo zaključne slovesnosti pokalnih 

tekmovanj. 

Podelitev pokalov, medalj in nagrad za najboljše tekmovalne enote bo organizirana skupaj s 

podelitvijo za državno tekmovanje po Plenumu dne 2.10.2021 v Celju. Udeležba bo zaradi 

situacije v omejenem številu: 3 tekmovalci, predstavnik GZ, regijski poveljnik, člani TO in OO. 

Udeležba bo v delovnih oblekah, po koncu bo manjša pogostitev. 

Podelitev za pokalno tekmovanje gasilskih dvojic pa bo organizirana na sejmu Sobra 2021. 

 

Sklep št. 4:  

Komisija se je seznanila s poročilom o Pokalnem gasilskem tekmovanju 2021 v Celju, ki bo 

dopolnjeno še na naslednji seji.  

 

Ad 5. 

Program dela za leto 2022 

 
Člani so z gradivom prejeli osnutek Programa dela za leto 2022. 
 
Zvonko Glažar je predlagal, da se v program doda praktične primere sojenja na nivoju regije, 
Franci Petek pa je predlagal, da se briše posodobitev učnega programa za sodnika, ker v letu 
2022 ne bo časa za to nalogo. 
 
Sklep št. 5:  

Komisija je potrdila Program dela za leto 2022 z vključenimi predlogi. Čistopis se posreduje 

v sprejem skupni seji Upravnega odbora in Poveljstva GZS.   

 

Ad 6.  

Razpisi za tekmovanja za leto 2022 

 
Člani so z gradivom prejeli osnutek Razpisa pokalnih tekmovanj za leto 2022 in ciklusa gasilskih 
tekmovanj za memorial Matevža Haceta ta leti 2022-2023. 
 
V razpravi so člani predlagali: povečanje članskih pokalnih tekmovanj na največ 7, da je 
poenoteno; minimalno število enot po kategorijah za izvedbo pokalnih tekmovanj; čas za 
prijave do torka in izdelavo časovnic oz. žreb v sredo pred pokalnim tekmovanjem; izjemo, da 
se lahko regijska tekmovanja zaključijo do aprila 2023; druge manjše popravke.  

 

Sklep št. 6:  

Komisija je potrdila Razpis pokalnih tekmovanj za leto 2022 in ciklusa gasilskih tekmovanj za 

memorial Matevža Haceta ta leti 2022-2023, ki se posreduje v sprejem Poveljstvu GZS. 
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Ad 7. 

Gasilska olimpijada Celje 2022 

 
Zvonko Glažar je predstavil termina usposabljanj sodnikov v mesecu oktobru Linzu, za kateri 
moramo prijaviti tudi naše sodnike. Razgovore s kandidati za sodnike je opravil, kot tudi z 
njihovimi regijskimi poveljniki. Glede na to, da še nima vseh potrditev, bo gradivo za sejo 
Poveljstva pripravljeno naknadno. V Linzu bo potekala tudi seja Komisije za tekmovanja. Na 
vseh dogodkih v Linzu, kot tudi na Skupščini CTIF v Franciji se bomo predstavili kot organizator 
Gasilske olimpijade leta 2022. Predstavili bomo tudi novo aplikacijo za vodenje rezultatov. 
 
Franci Petek je podal informacijo glede priprav na gasilsko olimpijado. Seja organizacijskega 
odbora bo predvidoma do konca meseca. Na državnem tekmovanju je bila dne 6.6.2021 
podpisana pogodba o sodelovanju MORS pri organizaciji Gasilske olimpijade 2022 z ministrom 
za obrambo, v kateri so opredeljene konkretne naloge SV in URSZR. V teku je podpisovanje 
pogodb z osnovnimi in srednjimi šolami, sicer pa je z njimi vse dogovorjeno in izdelan je 
elaborat nastanitev tekmovalcev. Dne 9.9.2021 imamo napovedan sestanek z županom MOC. 
Z dnem 1.12.2021 bo imenovana nova direktorica Zavoda Celeia. Ogledali smo si športno 
tekmovanje na Hrvaškem in zaključili, da je ponujena oprema neuporabna, zato nadaljujemo 
aktivnosti za izposojo športne opreme iz Češke, stolp bomo pa orali izdelati sami. Podjetje 
Nomago nam je odobrilo brezplačen najem prostorov, za kar moramo podpisati še sporazum. 
Na stadionu žal ni velikega interesa, zato bomo morali izvesti verjetno nujna vzdrževalna dela 
kar sami. Komisija CTIF nas je obiskala v času od 1. do 3.8.2021. S pripravami so bili zadovoljni, 
naslednji sestanek bo aprila 2022. Aktivno bomo začeli s predstavitvami olimpijade na vseh 
treh svetih GZS in sejah regij.  
 
Sklep št. 7: 
Komisija se je seznanila s poročilom o poteku priprav na Gasilsko olimpijado 2022 v Celju.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 

 

 

 Zapisala:  

 Adriana Cividini Predsednik: 

Vodja za področje operative Zvonko Glažar 

 
 

 


