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Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije je po uvodnih pozdravih, poudaril namen
današnjega sestanka.
Glede na bližajoče poletne mesece se bo ob morebitnem pojavu suše, povečala požarna ogroženost
naravnega okolja, na kar se je potrebno ustrezno pripraviti.
Na sestanek so povabljeni poveljniki, ki se bodo lahko znašli v vlogi vodje intervencije večjega požara v
naravnem okolju ter člani strokovne Komisije za požare v naravi. Poleg poveljnikov prostovoljnih
gasilskih organizacij so zraven tudi poveljniki poklicnih gasilskih enot Obalno –kraške in Severno
primorske regije. En izmed osnovnih namenov tega sestanka je tudi, okrepiti medsebojno sodelovanje.
Dejstvo je, da smo priča klimatskim spremembam, ki vplivajo na pogoje za nastanek večjih naravnih
nesreč. Sosednja republika Hrvaška je z mesecem junijem že vstopila v poletno požarno sezono.
Statistika opožarjene površine za leto 2015 v Sloveniji izkazuje velikost 0.33 ha/požar, podobno velja
tudi za ostala leta.
Ob pojavu požara je najpomembnejša prva reakcija na terenu. Vodja mora na podlagi ocene situacije
zahtevati takojšnjo pomoč.
Problematični so predvsem požari na oddaljenih lokacijah. Vsi pretekli večji požari so divjali na mejnem
področju.
Primer gašenja požara l. 2013 na pobočju Trstelja je šolski primer, kako je potrebno hitro in kvalitetno
ukrepati. Zelo hitra reakcija je bila predpogoj za uspešno omejitev širjenja in lokalizacijo požara.
Darko Muhič je po predstavitvi osnovnih namenov in ciljev današnjega sestanka predal besedo še
poveljniku Gasilske zveze Slovenije, Franciju Petku. Poveljnik je najprej opravičil predstavnika URSZR,
ki je bil tudi namenjen na ta sestanek. Poudari, kako pomembno se je dobiti pred sezono, izboljšati
določene stvari in se kvalitetno dogovoriti za izvajanje aktivnosti.
Darko Muhič je v nadaljevanju predlagal, da se nekaj besed najprej nameni štabom za vodenje velikih
intervencij v skladu z Državnim načrtom ZIR ob velikem požaru v naravnem okolju.
Marko Marčelja, strokovni sodelavec Gasilske zveze Slovenije, je predstavil obstoječa ažurirana spiska
štabov, povedal nekaj osnovnih informacij o namenu seznamov ljudi ter glede samega načina dela.
Predlagano je bilo, da skupaj z zapisnikom, prisotnim pošljemo te sezname v morebitno dopolnitev, da
se lahko pripravi končni seznam. Ravno tako bi zraven priložiti tudi seznam skupine za podporo z
vozilom PV-2.
Poveljnik Franci Petek je podal svoje videnje in pokomentiral celotno zadevo. Strinja se, da obstaja
seznam ljudi za podporo. Termin štab je potrebno nadomestiti z ustreznejšim in primernejšim. Postavi
pa vprašanje ali je smiselno zadržati obstoječo formacijo ljudi na seznamih, saj je vprašanje ali bodo ti
ljudje lahko pomagali ob konkretni intervenciji na tem terenu. Mnenja je, da sta trenutna seznama brez
posebne dodane vrednosti zato predlaga drugačno rešitev, sploh na določenih sektorjih kot so to
finance. Strinja se, da je v primeru velike intervencije in dejanskih potreb, potrebno zagotoviti
kvaliteten suport z ustreznimi ljudmi. V razpravo sta se vključila poveljnika poklicnih enot Sežana in
Nova Gorica, Blaž Turk in Simon Vendramin, ki sta izpostavila določene aktualne probleme, ki se lahko
pojavijo pri samem vodenju velikih intervencij. Na podlagi povedanega je Turk predlagal, da je najbolj
smiselno, da regiji Obalno – kraška in Severno primorska, naredita seznama ljudi, ki so na voljo za take
intervencije. Le na ta način bomo imeli sezname kvalitetnih ljudi, primerne za tovrstne intervencije.
Poveljnik je podprl predlog in se z njim v celoti strinjal ter predlagal, da se te ljudi porabi za podporo
tudi ob morebitnih požarih nekje v notranjosti države.
Darko Muhič je poudaril, da je potrebno imeti v vidu to, da lahko zadeve trajajo tudi več dni zato je
potrebno imeti pripravljen svež kader za zamenjave. Vsekakor pa je naloga gasilske organizacije, da
ima take sezname ljudi pripravljene.

Stanko Močnik, poveljnik regije SPR. je povedal, da je na voljo dovolj izkušenj iz preteklosti iz katerih
je potrebno črpati usmeritve za naprej.
S tem se je strinjal tudi poveljnik GZS, ki je predlagal, da je potrebno natančno opredeliti kaj je manjkalo
ob tovrstnih požarih v preteklih letih.
Boris Budal, član komisije za požare v naravi, je izpostavil osnovno nalogo, ki jo mora odigrati občinski
štab CZ ob takem dogodku. Vodja intervencije mora izkazati svoje potrebe in jih prenesti naprej v
skladu z ustaljeno prakso. Občinski štabi CZ morajo biti vključeni v vodenje intervencije.
Franci Petek je povedal, da so zadeve okrog vodenja, zagotavljanja logistike, jasne. Če je požar v občini
Komen je odgovorna občina Komen.
Marko Adamič, poveljnik OBKR je povedal, da kader znotraj regije imajo, če bo kadra pričelo
zmanjkovati pa bomo zaprosili za pomoč. Lokalna raven je osnova celotne zadeve.
Boris Budal je opozoril, da je potrebno razmišljati kako se organizirati ob sočasnosti več požarov na
enkrat.
Sklep: do 30.06.2016 pripravita regijska poveljnika Obalno –kraške in Severno primorske regije
seznama ljudi, ki bodo na voljo za podporo v primeru vodenja večjih požarov v naravnem okolju.
Gasilska zveza Slovenije seznama posreduje vsem GZ v obeh regijah.
Denis Glavina, poveljnik GB Koper, je predstavil kako zadeve tečejo v mestni Občini Koper. Prepletajo
se predstavniki prostovoljcev in poklicnih.
Marko Adamič apelira na navzoče, da je posebno pozornost potrebno posvečati mejnemu območju
kjer lahko hitro nastane problem, premalo je dvojnega pokrivanja.
Franci Petek je poudaril tudi nujnost sporazumov med občinami o medsebojni pomoči.
Sklep: apeliramo na URSZR, da preveri ali imajo vse občine na najbolj ogroženih območjih podpisane
medsebojne sporazume o pomoči.
V nadaljevanju sestanka je Boris Budal podal kratko informacijo o pripravljenosti vozila PV-2.
Izvajajo se aktivnosti, da bo vozilo operativno za poletno požarno sezono s trenutno vgrajeno opremo.
Za nadgradnjo vozila bo potrebno izpeljati javno naročilo. Vozilo bo najkasneje 1. julija nazaj v ZGRS
Sežana, kjer se bo preverilo delovanje vgrajene opreme. Avto bo na razpolago.
Darko Muhič je v nadaljevanju predstavil naraščajoči trend opremljanja z poveljniškimi vozili. Eno vozilo
se tako nahaja v Ilirska Bistrici in v GE Nova Gorica.
Vendramin Simon je v nadaljevanju predstavil osnovni koncept njihovega vozila in navzoče povabil k
ogledu vozila. Usposabljanje za uporabo vozila še načrtujejo tako z prostovoljci in poklicnimi gasilci.
Boris Budal je izpostavil tudi brezpilotno letalo, ki ga imajo v Ajdovščini.
Poveljnik poklicne enote Ajdovščina, Miha Ergaver je povedal, da so trenutno taka plovila prizemljena
zaradi postopka spremembe zakonodaje.
Informacijo o delu z zračnimi silami je podal tudi Blaž Turk. Turk je predlagal, da URSZR dnevno sporoča
stanje razpoložljivosti zračnih plovil v sezoni.
Franci Petek je v nadaljevanju omenil sporazume s sosednjimi državami za pomoč zračnih sil.
Povzel je tudi aktivnosti za izvedbo usposabljanj v poletnih mesecih v Sežani. Učni program se
spreminja, zato je še teden nazaj potekalo usklajevanje vsebin. V primeru velike požarne ogroženosti
bo dežurstvo izvajala delna skupina tečajnikov, ne pa vsi. Ti bodo morali nadoknaditi teorijo,
inštruktorji bodo pa ocenili ali je njihovo delo na terenu bilo zadostno, da se jim prizna praktično
usposabljanje.
URSZR bomo obvestili katera materialna sredstva potrebujemo za izvedbo tečaja.
Program je dobro pripravljen, tako, da bistvenih sprememb ne bo. V juliju in avgustu se bodo tečaji
izvajali, istočasno pa bomo z dežurno skupino (ob razglasu ogroženosti) izvajali tudi dežurstvo.
Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje tečajev je problem – ICZR Ig v določenem časovnem
obdobju ni sposoben zagotoviti dovolj vozil. Že preteklo leto je bilo potrebno najemati vozila od
drugod. Kljub dogovoru je na koncu stroške najema krila Gasilska zveza Slovenije.

Za letošnje leto je potrebno poiskati konkretno rešitev in pripraviti predlog za najem vozil (cene se
zniža od uradnega cenika gasilskih storitev) ter ga verificirati. V nasprotnem primeru izvajanje
programa ni možna. Bazirati se je potrebno na društva, ki so vozila dobila sofinancirana iz programa
Kras vsekakor pa ob pokritju stroškov.
Boštjan Triler bo pripravil predlog ovrednotenja izposoje vozil in ga posredoval v uskladitev.
Od 18.7. bo v IC Sežana na voljo od ponedeljka do četrtka 30 gasilcev oz. 12 v dežurstvu.
Blaž Turk je podal informacijo o stanju opreme v skladišču Kras, leta 2015 je bilo skladišče temeljito
urejeno, oprema preizkušena. Narejen je tudi predlog za nove nabave. Predstavi predlog po
posameznih postavkah. Zagovarja princip namestitve opreme na prikolico.
Za skladišče še vedno skrbi URSZR.
Miha Ergaver je podal pobudo, da bi bilo potrebno razširiti območje, ki ga zajema Atlas protipožarnih
objektov. Ista potreba je tudi na postojnskem delu.
Regijska poveljnika Močnik in Adamič prevzameta na Gasilski zvezi Slovenije topografske karte, ki jih je
za potrebe gasilcev namenila Slovenska vojska in jih razdelita po terenu. Karte so sicer rabljene in v
merilu 1:50.000.
Darko Muhič je v nadaljevanju sestanka podal konkretne informacije o razpoložljivih resursih in
aktivnostih, za primer velike ogroženosti naravnega okolja. V regijah so 3 novi mobilni repetitorji od
URSZR. Dodaten repetitor nudi tudi Postojna. Ima ga tudi Ilirska Bistrica. En se nahaja tudi v PV-2.
Konkretne aktivnosti :
-monitoring in spremljanje razmer na terenu
-v IC Sežana vzpostaviti operativno sobo
-vzpostavitev kontakta s terenom
-preveriti PV-2
-Logistična pripravljenost
-Oprema skladišča Kras / Muhič bo po potrebi zagotovil prikolico za prevoz opreme.
Omeni, da sporazum z železnico o opazovanju terena ni več veljaven zato tečejo aktivnosti skupaj z
URSZR, da bi se le te obnovilo.
Usmeritve NUS so objavljene na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
Adamič je ponovno apeliral na krepitev obmejnega sodelovanja enot.
Ergaver je predlagal, da bi obstoječi videonadzor Krasa nadgrajevali na način kot so ga oni vzpostavili z
video-nadzorno termo kamero ter brezpilotnimi plovili.
Denis Slavec, poveljnik GZ Ilirska Bistrica je izpostavil vprašanje, kako je urejeno prehajanje mej v
primeru intervencije. Darko Muhič bo poslal navodilo, ki velja kako morajo medsebojno komunicirati
regijski centri, da je tako prehajanje tudi formalno urejeno. Težav na tem področju na sme biti.
Dani Boltar, poveljnik GZ Nova Gorica – Šempeter je izpostavil problematiko podaljševanja
visokotlačnih cevovodov. Rešitev je, da si enote pripravijo prehodni kos z medeninasto D – visokotlačno
spojko, ki na terenu predstavlja optimalno rešitev za podaljševanje cevodovov.
Sestanek se je zaključil z ogledov poveljniškega vozila GENG.
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