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Z A P I S N I K 
 

22. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v torek,  28. septembra 2021, ob 16.00 

uri, v dvorani PGD Dobrnič, Dobrnič 55, 8211 Dobrnič. 

 

Prisotni:  

-Člani Poveljstva (19): Franci Petek, Darko Muhič, Klemen Repovš, Dejan Jurkovič, Marko 

Adamič, Marko Bokal, Marko Gorše, Bojan Hrepevnik, Gašper Janežič, Boris Lambizer, Rok 

Leskovec, Borut Lončarevič, Martin Lužar, Boštjan Majerle, Stanko Močnik, Samo Steblovnik, 

Dušan Utroša, Tomaž Vilfan, Dušan Vižintin; 

 

-Ostali prisotni: Franci Rančigaj, predsednik NO GZS; Gregor Kos, ZSPG; Tanja Tofil, Uprava RS 

za zaščito in reševanje; 

 

Opravičeni: 

-Član Poveljstva (3): Zvonko Glažar, Simon Černe, Primož Ternik. 

 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Poročilo o izvajanju sklepov 20. in 21. seje in potrditev zapisnikov 

3. Izobraževanja 

4. Tekmovanja 

5. Tehnika 

6. Poročilo o sodelovanju na projektih in RR nalogah 

7. Poročilo o sodelovanju pri gašenju v Makedoniji 

8. Predstavitev IPS 

9. Preimenovanja v čine 

10. Predlogi in pobude 

11. Razno  

 

 

Sejo je vodil poveljnik Franci Petek, ki je v začetku pozdravil vse navzoče, še posebej domače 

gasilce, ki se jim je zahvalil za gostoljubje. Po pozdravu predsednika PGD Dobrnič in 

predvajanju predstavitvenega filma je prisotne nagovoril poveljnik GZ Trebnje, ki je predstavil 

organiziranost gasilstva v GZ Trebnje.  
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Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

 

Franci Petek je predlagal v potrditev predlog dnevnega reda. 

 

Sklep št. 1 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje dnevni red 22. seje Poveljstva GZS. 

 

Ad 2. 

Poročilo o izvajanju sklepov 20. in 21. seje in potrditev zapisnikov 

 

Člani so z gradivom prejeli zapisnika 20. seje Poveljstva in 21. skupne seje UO in Poveljstva.  

 

Franci Petek je povzel sklepe 20. in 21. seje, ki so bili tudi realizirani. Poročal je, da je vaja 

Vremščica odločno uspela, v pripravi pa je vaja na planinski koči dne 16. 10. 2021. Skupna seja 

je bila na temo Statusa prostovoljnega gasilca in Statuta GZS, gradivo za 3. sejo Plenuma je bilo 

že posredovano. Ker ni bilo pripomb, je predlagal potrditev zapisnikov 20. in 21. seje 

Poveljstva.  

 

Sklep št. 2 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje zapisnik 20. in 21. seje Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 

 

Ad 3. 

Izobraževanja 

 

Člani so z gradivom prejeli pojasnila Roka Leskovca k novim učnim programom in predloge 

učnih programov (tehnično reševanje – nesreče v prometu, naravne nesreče; operativna 

uporaba ALK) ter predlog Razpisa usposabljanj za leto 2022. 

 

Franci Petek je predlagal, da se v bodoče uporablja termin »usposabljanje« in ne izobraževanje 

ter predal besedo Roku Leskovcu, predsedniku Komisije za usposabljanje.  

 

Rok Leskovec je podal dodatna pojasnila k gradivom.  

Pri raziskovalni nalogi se bliža rok za oddajo literature, sicer je poročilo v pisnem gradivu k 6. 

točki dnevnega reda. 

 

Za usposabljanje inštruktorjev na terenu mora organizacijo usposabljanja prevzeti regijski 

poveljnik za več regij skupaj. Letos bodo 3-4 tečaji, v letu 2022 jih bo predvidoma 6. Ti 

inštruktorji bodo lahko po usposabljanju vodje vadbenih dnevov. Regijski poveljniki so prejeli 

tudi razpis za inštruktorje na Igu. 

Gašper Janežič je zelo pohvalil že izvedeno usposabljanje inštruktorjev  v Ormožu.  
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Rok Leskovec je predstavil pisni predlog Primož Ternika in sicer, da se pri obeh programih 

tehničnega reševanja spremeni pogoj za prostovoljne gasilce iz čina najmanj VIŠJI GASILEC v 

GASILEC z naslednjo obrazložitvijo: Pogoj za pristop k usposabljanju je dovolj čin GASILEC, saj 

se določene vsebine tehničnega reševanja (obeh programov) že pojavljajo tudi pri programu 

na Tečaju za OPERATIVNEGA GASILCA in sicer po vsebini 22 ur teoretičnih predavanj in 19 ur 

praktičnih vaj, skupaj torej 41 ur in tako določene osnovne vsebine tehničnega reševanja 

(neurja, poplave, potres, prometne nesreče, plazovi, itd.) z opravljenih tečajem za 

operativnega gasilca tečajniki že osvojijo. Prav tako sem mnenja, da osnovna znanja tako za 

opravljanje nalog tehničnega reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter za opravljanje nalog 

tehničnega reševanja osvojijo OPERATIVNI GASILCI tudi pri delu v svojih enotah tako ob 

internih usposabljanjih kot pri posameznih intervencijah. 

 

Marko Adamič se strinja s Ternikom. 

Tomaž Vilfan je opozoril, da je bi do sedaj pogoj za TRE vodja skupine.  

Franci Petek je dodal, da smo v tečaj VG prenesli osnove TRE in da so novi učni programi 

nadgradnja prejšnjega. Glede pogojev je dodal, da so zapisani v Pravilih gasilske službe 

prostovoljnih gasilcev. 

Borut Lončarevič je vprašal, če bodo tudi obnovitveni tečaji, na kar je Franci Petek odgovoril, 

da se morajo obnovitveni prenesti na lokalni nivo.  

Gašper Janežič je opozoril, da bo učni program v nasprotju s pravili, na kar je Franci Petek 

odgovoril, da samo nadgrajujemo učni program za tehnično reševanje, ob spreminjanju pravil 

bomo tudi to bolj natančno zapisali,endar moramo najprej spremeniti Zakon o gasilstvu. 

 

Sklep št. 3 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je potrdilo Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev in pripadnikov tehničnih 

reševalnih enot civilne zaščite za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob naravnih in 

drugih nesrečah ter Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev in pripadnikov tehničnih 

reševalnih enot civilne zaščite za opravljanje nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v 

prometu. 

 

Rok Leskovec je podal uvodna pojasnila k predlogu Programa dopolnilnega usposabljanja 

gasilcev za operativno uporabo avtolestev s košaro. Ideja Gasilske šole je bila, da je to tečaj za 

gasilca, ki dela na in ob lestvi, zato strojniškega dela ni vključenega.  

 

Tomaž Vilfan je proti specialnim usposabljanjem za vozila, to naj bo vključeno v programe 

poklicnih gasilcev.  

Franci Petek je povedal, da je bila osnovna pobuda iz GZS, nato so pravila pripravljali  brez nas. 

Meni pa, da je to dobra osnova, ki se v prihodnje na osnovi izkušenj lahko popravi. Za strojniški 

del so potrebna usposabljanja proizvajalca, ki niso v predlaganem programu.  

Borut Lončarevič se strinja s predlagano vsebino programa. 
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Gašper Janežič meni, da mora biti program poimenovan za reševanje z višin in ne samo za ALK. 

 

Sklep št. 4 (ZA: 18, PROTI: 1): 

Poveljstvo je potrdilo vsebino Programa dopolnilnega usposabljanja gasilcev za operativno 

uporabo avtolestev s košaro, pri čemer predlaga preimenovanje programa in sicer za 

uporabo vozil za reševanje z višin. 

 

Franci Petek je predlagal v potrditev še Razpis usposabljanj za leto 2022. 

 

Darko Muhič je opozoril na slabo številčno udeležbo na tečajih.  

Tomaž Vilfan je predlagal, naj bodo zaključni izpiti razpisani vsaj en teden pred izvedbo in 

objavljeni.  

Rok Leskovec je predlagal, naj bodo urniki javen podatek na spletni strani GZS, da se lahko 

pravočasno prijavijo tudi kandidati iz drugih GZ oz. regij.  

Borut Lončarevič je dodal, da za tečaje na terenu ni več praktičnih vaj na Igu, kar je velika 

škoda.  

Franci Petek je odgovoril, da je bil poligon preveč zaseden.  

 

Sklep št. 5 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je potrdilo Razpis usposabljanj za leto 2022. 

 

Ad 4. 

Tekmovanja 
 

Člani so z gradivom prejeli predlog Razpisa pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2022 in ciklusa 

gasilskih tekmovanj v letih 2022-2023 ter predlog sodnikov za sojenje na Gasilski olimpijadi 

Celje 2022. 

Franci Petek je na kratko pojasnil vsebino razpisa  in  predlagal v potrditev Razpis pokalnih 

gasilskih tekmovanj za leto 2022 in ciklusa gasilskih tekmovanj v letih 2022-2023.  

 

Sklep št. 6 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je sprejelo Razpis pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2022 in ciklusa gasilskih 

tekmovanj v letih 2022-2023. 

 

Franci Petek je predlagal, da se glede na dobro izkušnjo iz leta 2018  zopet Državno gasilsko 

tekmovanje za memorial Matevža Haceta za leto 2023 izvede v sklopu Sejma Sobra, za 

organizatorja pa se imenuje GZ Gornja Radgona, ki soglašajo s predlogom. 

 

Sklep št. 7 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je potrdilo, da se Državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta za 

leto 2023 izvede v sklopu Sejma Sobra, za organizatorja pa se imenuje GZ Gornja Radgona. 
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Frani Petek je podal tudi kratko poročilo o izvedenem Državnem gasilskem tekmovanju 2021 

v Celju, ki smo ga skupaj z GZ Celje uspešno izvedli. Državno tekmovanje je bilo mala generalka 

za gasilsko olimpijado. Prisotna sta bila dva predstavnika CTIF, ki sta izrekla same pohvale glede 

organizacije in orodja. Podelitev medalj, pokalov in nagrad najboljšim tekmovalnim enotam 

bo izvedeno v soboto, 2. 10. 2021, po seji Plenuma v Celju v omejenem številu udeležencev. 

 

Dušan Utroša je vprašal, na kakšen način smo omejili število tekmovalcev za podelitev na tri. 

Franci Petek je odgovoril, da smo morali omejiti število povabljenih zaradi prostorske 

omejitve, število udeležencev bo že tako okoli 170. 

 

Sklep št. 8 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s poročilom o Državnem gasilskem tekmovanju, ki je potekalo 5. 

in 6. junija 2021 v Celju. 

 

Franci Petek je podal tudi poročilo o pripravah na Gasilsko olimpijado v Celju. Predstavil je 

težave, ki jih imamo v Celju. Za športno tekmovanje imamo sedaj obljubljeno izposojo opreme 

iz Češke. Za gasilskošportno tekmovanje je vse pripravljeno. Veliko bo obtekmovalnih 

dejavnosti. Z ministrom za obrambo smo 6. 6. 2021 podpisali pogodbo, v kateri so konkretno 

opredeljene naloge SV in URSZR. Finančnih težav zaenkrat ni.  

Člane Poveljstva je obvestil, da pričakujemo tudi njihovo pomoč pri izvedbi olimpijade. Podal 

je tudi pobudo, da se na regijskih svetih predstavi aktivnosti organizacije olimpijade, kjer bi 

predstavnikom GZ predstavili organizacijo olimpijade in jih zaprosili za pomoč pri izvedbi.   

 

Sklep št. 9 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s poročilom o poteku priprav na Gasilsko olimpijado 2022 v Celju.  

 

Franci Petek je predlagal v potrditev seznam sodnikov za sojenje na Gasilski olimpijadi Celje 

2022.  

 

Sklep št. 10 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je potrdilo seznam sodnikov za sojenje na Gasilski olimpijadi 2022 v Celju. 

 

 

 

 

 

Ad 5. 

Tehnika 
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Člani so z gradivom prejeli predlog sprememb Tipizacije gasilskih vozil in predlog sprememb 

Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Franci Petek je uvodoma pojasnil, da je tipizacija gasilskih vozil živa stvar in da je bil osnovni 

cilj približati zahteve potrebam na terene, nato je predal besedo Klemnu Repovšu, ki je podal 

uvodno obrazložitev sprememb tipizacije.  

Marko Adamič je podal obrazložitev zakaj sta v GVGP-2 potrebna dva navijaka.  

Klemen Repovš mu je odgovoril, da so to minimalni pogoji, lahko sta tudi dva. 

Gašper Janežič je podal pripombe na sedežni del in mere v poglavju gasilskih reševalnih čolnov, 

ki so bile potrjene. 

Darko Muhič je opozoril na posodobitev kazala in vprašal, kako bo z razvrstitvijo obstoječih 

vozil. Franci Petek je odgovoril, da bo veljalo prehodno obdobje, tudi v merilih.  

Borut Lončarevič je razpravljal na temo teže gasilca 75 kg, ki ostane, predlagal slovenske 

oznake motornih brizgaln in opis priklopnikov. Poišče se slovenske oznake za motorne 

brizgalne. 

Tomaž Vilfan je razpravljal na temo reševalne maske, črpalke v GVV-1, števila IDA v GVV-2, 

termokamer, izpihovalnikov v GVGP-1, svetlobno odbojnih folij, menjave gum, opreme PV-1, 

RRP, ročnikov, nosil, cevnih košar in modrih luči. V razpravi je bilo sprejeto, da se črta tekst 

glede menjave gum  na 10 let. 

Martin Lužar je razpravljal o novem poimenovanju GVC, predlagal opremo za gašenje 

dimniških požarov za GV-1 in večjo kabino v GVC-3. V tem delu ni bilo sprejetih sprememb. 

Borut Lončarevič je opozoril na prehodne spojke D, na kar je odgovoril Adamič, da so vključene.  

 

Sklep št. 11 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je potrdilo spremembe Tipizacije gasilskih vozil z usklajenimi dopolnitvami na 

seji. Pripravi se čistopis nove Tipizacije gasilskih vozil in objavi na spletni strani.  

 

Franci Petek je glede na pripravljen predlog Komisije za tehniko glede sprememb Uredbe o 

organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč povedal, da mora 

postopek začeti URSZR. Predlaga sprejem sklepa, da se ne URSZR pošlje pobuda.  

 

Sklep št. 12 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo je sprejelo, da se na URSZR pošlje pobuda za začetek postopka za spremembe 

Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

 

Franci Petek je člane Poveljstva prosil, da do 15. 10. 2021 pošljejo predloge za vključitev nove 

opreme v Razpis za sofinanciranje GZRO. 

Marko Gorše je predlagal vključitev dronov.  
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Ad 6. 

Poročilo o sodelovanju na projektih in RR nalogah 
 

Člani so z gradivom prejeli dve poročili o projektih in razvojno raziskovalnih nalogah. 

 

Sklep št. 13 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s stanjem in potekom projektov in raziskovalnih nalog. 

 

Ad 7. 

Poročilo o sodelovanju pri gašenju v Makedoniji 

 

Člani so z gradivom prejeli Poročilo o požaru v Severni Makedoniji in pomoči slovenskega 

kontingenta, ki ga je Poveljstvu še bolj podrobno predstavil Marko Adamič, dopolnil pa ga je 

tudi Stanko Močnik. V poročilu so predstavljeni tudi predlogi za izboljšanje organizacije 

pomoči. 

 

Franci Petek je izrekel vsem sodelujočim zahvale in pohvale v imenu celotnega Poveljstva. 

Slovenski gasilci smo dobili zelo velik ugled, pridobili tudi nove izkušnje, ki so prav gotovo 

pokazale, kako pomembno je usposabljati na področju vodenja.  

Dušan Utroša je dodal, da je bilo v medijih preveč poudarka na Civilni zaščiti in premalo na 

gasilcih. Glede na predstavljeno poročilo je predlagal, da se pripravi standardno operativne 

postopke za delovanje gasilskih enot v tujini in da se ustanovi delovna skupina za delovanje 

gasilskih enot v tujini.   

 

Sklep št. 14 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo se je seznanilo s Poročilom o požaru v Severni Makedoniji in pomoči slovenskega 

kontingenta. 

 

Sklep št. 15 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo predlaga URSZR, da vključijo Gasilsko zvezo Slovenije v delovno skupino za 

delovanje gasilskih enot v tujini.   

 

Ad 8. 

Predstavitev IPS 

 

Dušan Vižintin je predstavil izdelan modul za podporo vodenju IPS.   

 

Stanko Močnik je predlagal dopolnitve glede poškodovane opreme, odjav, potrdil, slik 

sektorjev. 

Franci Petek je predlagal, da se IPS takoj vključi v prakso, uporabo se spremlja in zbira predloge 

dopolnitev, ki se jih čez čas analizira in vključi kot nadgradnjo modula.  
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Sklep št. 16 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Izdelan Modul IPS se vključi v operativno uporabo. 

 

Ad 9. 

Preimenovanja v čine 
 

Člani so z gradivom prejeli spisek preimenovanj v čine v obdobju od 18. 5. do 16. 9. 2021. 

 

Sklep št. 17 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje napredovanja v gasilske čine v obdobju od 18. 5. do 16. 9. 2021. 

 

Ad 10. 

Predlogi in pobude 

 

Franci Petek je predlagal, da se URSZR in ministru za obrambo pošlje dopis za spremembo 

pravilnika za vožnjo manjših gasilskih vozil.  

 

Sklep št. 18 (ZA: 19, PROTI: 0): 

Poveljstvo potrjuje, da se URSZR in ministru za obrambo pošlje dopis za spremembo 

pravilnika za vožnjo manjših gasilskih vozil do 5,5 ton. 

 

Boris Lambizer je izpostavil problematiko na temo sončnih elektrarn, saj lastniki ne javijo 

gradenj in ne dostavijo požarnih načrtov.  

Franci Petek je odgovoril, da je to odgovornost lastnikov in da jih gasilci lahko samo lepo 

prosimo za dokumentacijo. 

Gašper Janežič je dodal, da so požarni načrti sončnih elektrarn pogosto neustrezni.  

Franci Rančigaj je dodal, da morajo biti požarni načrti v primeru sončnih elektrarn izdelani za 

celotne objekte.  

 

Tomaž Vilfan je izpostavil problematiko zdravstvenih pregledov. Na Gorenjskem nočejo 

zdravniki izvajati pregledov po 3. členu pravilnika. Predlagal je tudi, da se na obrazec spričevala 

v Vulkanu vključi rubrika številka spričevala in podatek o pregledu za delo na višini.   

 

Klemen Repovš je podal informacijo, da na medicini dela v Mengšu zahtevajo, da gasilci 

opravljajo tudi preglede za delo na višini.  

Franci Petek odgovori, da so v pravilniku zapisane osnovne stvari, vedno je možno naročit še 

kakšen dodaten pregled, tudi za delo na višini, ne morejo pa zdravniki na pregledu zahtevati 

nekaj kar ni v pravilniku. Obrazec je sestavni del pravilnika, zato ga kot GZS ne moremo 

spreminjati, lahko pa društva sama zahtevajo dodaten pregled. 
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Borut Lončarevič je vprašal, kdo je vodja v Gasilski šoli za usposabljanje prostovoljnih gasilcev 

in sicer za področje opreme in koordinacije dela. Izpostavil je zastarelo opremo.  

Franci Petek je odgovoril, da operativno zadeve vodi strokovna služba GZS, opremo zagotavlja 

URSZR iz sredstev požarnega sklada in drugih virov, vodja inštruktorjev pa mora zagotoviti 

primerno opremo. Glede zastarelosti opreme bomo preverili.  

 

Martin Lužar je vprašal, če se lahko zaključni izpit iz teorije opravi takoj po končanih 

predavanjih iz teorije.  

Franci Petek in Rok Leskovec sta odgovorila, da ne, da se zaključni izpiti izvajajo na koncu.  

 

Gašper Janežič je vprašal, kako je z zavarovanji pripravnikov na intervenciji, starih 16-18 let, ki 

se jih ne da zavarovati za poškodbe pri delu, ker niso zaposleni. Zavarovani so lahko samo 

nezgodno.  

Franci Petek je odgovoril, da bomo pridobili mnenje.  

 

Stanko Močnik je vprašal, kako je z zavarovanji, ki jih bo prevzela država.  

Franci Petek je odgovoril, da so v pripravi podzakonski akti.  

 

Franci Petek je predstavil že drugič prejet dopis PIGD Krka Novo mesto, ki želijo, da se spremeni 

sprejet sklep Poveljstva glede števila poklicnih enot na olimpijadi v Celju in sicer, da bi na 

olimpijadi lahko sodelovali v A in B kategoriji poklicnih gasilskih enot.  

Poveljstvo ni spremenilo sprejetega sklepa 20. seje glede števila tekmovalnih enot, ki se 

uvrstijo iz Državnega gasilskega tekmovanja 2021 na Izbirno tekmovanje 2022 ter števila 

tekmovalnih enot in norme za Gasilsko olimpijado 2022. PIGD Krka se pošlje odgovor.  

 

Ad 11. 

Razno 

 

Franci Petek je člane Poveljstva obvestil, da je Upravni odbor dne 21. 9. 2021 sprejel novo 

celostno podobo Gasilske zveze Slovenije.  

Člane Poveljstva je tudi obvestil, da bo tečaj za visoke gasilske častnike izveden v mesecu 

novembru 2021. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.  

 

        Zapisala:  

        Adriana Cividini, Poveljnik: 

Vodja za področje operative Franci Petek 

 


