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Z A P I S N I K 

 

5. seje Komisije za preventivo Gasilske zveze Slovenije 

 
Kraj in datum: Ljubljana, 22.6.2021 ob 16.00 uri. 
 
Prisotni člani komisije: Dejan Jurkovič, Marcel Kalan (preko videokonference), Oskar Neuvirt, Aleš Jug 
Odsotni: Andrej Štremfelj 
Ostali prisotni: Dušan Vižintin 
 

Predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije in korespondenčnih sej 
2. Pregled opravljenih aktivnosti med sejama 
3. Mesec požarne varnosti 
4. Organizacija posveta o preventivi v letu 2021 
5. Preventivno vozilo 
6. Tečaj za preventivca v letu 2021 
7. Razno  

 

Ad 1. 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije in korespondenčnih sej 

  
Predsednik komisije predlaga dnevni red, kot je bil na vabilu za sejo. Prisotni ga potrdijo. V 

nadaljevanju da v razpravo zapisnik 4. seje komisije ter povzame vsebino korespondenčne potrditve 

tematike MPV 2021.  

Sklep št. 1:  

Potrdi se zapisnik 4. seje komisije za preventivo. 

 

Ad 2. 
Pregled opravljenih aktivnosti med sejama 

Predsednik komisije povzame opravljene aktivnosti, ki so bile zaradi razmer zelo okrnjene, in sicer: 

− pridobitev ponudbe in potrditev spletnega oglaševanja tematike meseca požarne varnosti v 

obliki digitalnega marketinga 

− sodelovanje z mediji, pisanje člankov, sodelovanje z televizijo 

− pridobivanje idej in gradiv za preventivno vozilo 

Jug Aleš in Oskar Neuvirt predlaga, da Gasilska zveza Slovenije ob kontaktiranju novinarjev za odziv na 

dogodek, ko je le ta mimo, usmeri novinarje na strokovno ustrezno osebo, ki bo lahko podala tudi 

ustrezne in konkretne odgovore. Vižintin pove, da veliko takšnih kontaktov gre mimo Gasilske zveze, 

vse kar pa pride na Gasilsko zvezo Slovenije pa poveljnik ustrezno porazdeli. Dogovori se, da lahko 
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kakršnakoli mnenje komisije o različnih intervencijah objavljajo na spletni in Facebook strani Gasilske 

zveze Slovenije.  

Ad 3. 
Mesec požarne varnosti 

 

Predsednik komisije povzame temo MPV 2021, ter pove, da se glede na to da je tema bila potrjena iz 

strani poveljstva GZS stvari odvijajo in pripravljajo v tej smeri. Tudi ostali člani so prepričani v 

ustreznost teme. Letos bo GZS prvič izvedla oglaševanje preko digitalnega oglaševanja, ki bo tudi 

analitično spremljano in bo pokazalo v koliki meri je bilo digitalno oglaševanje uporabljeno iz strani 

uporabnikov. Dogovori se tudi, da bo komisija sodelovala pri izdelavi ankete, ki jo GZS izvede po 

zaključku MPV.  

 

Sklep št. 2:  

Komisiji za preventivo se pošlje lanska anketa, člani komisije pa pošljejo predloge za dopolnitve in 

spremembe. 

Ad 4. 
Organizacija posveta o preventivi v letu 2021 

 

Predsednik pove, da bi se posvet o preventivi izvedel v mesecu oktobru v Gasilski šoli na Ig-u. 
Predlaga prvi teden v oktobru in sicer 7.10.2021 ter nadomestni datum 6.10.2021. 
 
Predlog programa: 
 

16.30 – 16.40 Uvodni pozdrav 
poveljnik GZS 
komisija za preventivo GZS 

16.40 – 17.00  URSZR 

17.00 – 17.40 
Vloga zavarovalnice na 
področju požarne varnosti 

Predstavnik zavarovalnice/Slovensko 
zavarovalno združenje 

17.40 – 18.00 
Pregled nekaterih večjih 
požarov v minulem obdobju 

Darko Muhič 

18-00 – 18.20 odmor  

18.20 – 18.40 
Predstavitev nove smernice IZS 
MST-13-2020 Smernica za 
zajem požarne vode 

Gregor Kušar iz SZPV – kontaktira 
Jurkovič Dejan 

18.40 – 19.00 
Vroča dela (točen naslov 
sporoči Kalan do konca 
avgusta) 

Komisija za preventivo – Marcel Kalan 

19.00 – 20.00 
Teden požarne varnosti v ZDA – 
požarna varnost v kuhinji 

Predstavnik National Fire Protection 
Association, ZDA 

 
V kolikor zaradi razmer COVID posveta ne bo možno fizično izpeljati, se izpele preko videokonference. 
 
Prav tako se dogovori, da bo član komisije izvajal delavnice na sejmu SOBRA 2021. Nosilec bo Oskar 
Neuvirt, vsak dan pa bo prisoten še eden član komisije. GZS bo uredila vse potrebno z 
organizatorjem. Aleš Jug predlaga, da se uvrsti v prikaz gašenje Li-ionskih baterij, ter, da bo pomagal 
pri pripravah. 
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Ad 5. 
Preventivno vozilo 

Predsednik komisije pove, da je bilo za preventivno vozilo izvedenih več aktivnosti. Opozori na 
potrebo po certificiranju vseh naprav, ki bodo nameščena v vozilu, saj jo bo uporabljalo več 
uporabnikov. Predlaga predstavitev vozila uporabnikom, pogoj za uporabo pa bo tečaj za preventivca. 
Problem je v zainteresiranosti proizvajalcev nadgradenj – ki ne kažejo zainteresiranosti. Konkretno 
ponudbo je podalo le podjetje Vizija varnosti. Ponudba je bila posredovana v gradivu za sejo. 
Predlaga, da GZS prijavi preventivno vozilo kot razvojno - raziskovalno nalogo za pridobitev sredstev 
iz sredstev požarnega sklada, za kar ima že pripravljeno tudi projektno nalogo. Predlaga, da se gre 
namesto v prikolico v vozilo. Ocenjevanje predlogov bo v septembru, do takrat se predlog odda 
komisiji. Predsednik komisije ponudbo pošlje vsem članom komisije in prosi, da podajo še morebitne 
pripombe. Aleš Jug predlaga, da se znotraj projekta pripravi tudi priročnik, ki bo natančno definiral 
uporabo opreme in prikazne vaje za različne nivoje slušateljev.  

 

Ad 6. 
Tečaj za preventivca v letu 2021 

Predsednik komisije Dejan Jurkovič pove, da je tečaj za preventivca razpisan in če bodo razmere 

ugodne bo tudi izveden. Predlaga se, da bi se za preventivce naredila ekskurzija, in sicer po skupinah 

– vsako leto nekaj. 

Ad 7. 
Razno 

 
Predlogi: 

− posveti in predstavitve preventivnega vozila na regijskih poligonih 

− predlaga se izvedba praktičnih delavnic, kjer bi se preventivce poučilo, kako naj poučujejo 
nižje nivoje in bi se izvedle na regijskih poligonih 

− dvodnevna ekskurzija za člane komisije (Jug Aleš predlaga obisk podjetja Remac, ki proizvaja 
e vozila in bo skušal pridobiti informacije za potrebe organizacije)  

 
Predsednik pove da je komisija povabljena k sodelovanju pri pripravi gasilskega terminološkega 
slovarja. Iz komisije sodeluje Aleš Jug, ki bo po uvodnem sestanku povedal morebitne druge potrebe 
po sodelovanju. 
 
Marcel Kalan vpraša kako je z preventivnimi napisi na vozilih. Predsednik komisije pojasni, da so bili 
preventivni napisi potrjeni na poveljstvu, vendar kot neobvezne, kar je bilo tudi vneseno v tipizacijo 
gasilskih vozil. 
 
Naslednja seja se predlaga v Idriji. 
 
 
Seja se zaključi ob 17.30.  
 
Zapisal         Predsednik komisije 
Dušan Vižintin        Dejan Jurkovič 


