
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Štev.:  
 Datum:  8. 5. 2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 

seje KOMISIJE ZA TOČKOVNIK TEKMOVANJ STARIH ROČNIH IN MOTORNIH 

BRIZGALN SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE, ki je bila v sredo, 7. maja 2014 ob 19.30 uri v 

prostorih GZ Žalec. 

 
Prisotni:  

 Poveljnik SŠ regije Franc Rančigaj 

 Predsednik sveta SŠR Janko Žuntar 

 Boris Lambizer, namestnik poveljnika SŠR  

 Predstavnica veteranov SŠR Savina Naraks 

 Albert Predovnik PGD Vransko  

 Rudi Sedovšek PGD Braslovče  

 Boris Goličnik, Branko Uranjek PGD Šoštanj 

 Jože Luskar, Rajko Cokan, Gašper Pižorn  PGD Gotovlje 

 Miha Štiglic PGD Radmirje 

 Sabina Sorčan, zapisnikar 

Odsotnost opravičil: 

 Branko Skornšek PGD Kaplja vas  

Odsoten:  

 Franc Sevčnikar – Paška vas 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Dokončna uskladitev točkovnika tekmovanja SRMB 

2. Predstavitev uporabe računalniškega programa za vnos tekmovalnih rezultatov 

3. Dokončna potrditev protokola in pravil organizacije in izvedbe tekmovanja s SRMB 

4. Razno 

 

Glede na to, da na prejšnji seji niso bili prisotni predstavniki več kot polovice organizatorjev 

tekmovanj, je regijski sklep sprejel sklep o ponovnem sestanku. 

 

K točki 1. 

 

Prisotni člani komisije za točkovnik so podali predloge za spremembo točkovnika in sprejeli 

naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA 

Savinjska cesta 29, 3330 MOZIRJE 

 

 03 5832546 
 E-mail::gzzsd.mozirje@gmail.com  
TRR: SI56 02426 001207 4027 
 
GASILSKA ZVEZA PREBOLD 

GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

GASILKSA ZVEZA ŽALEC 

mailto:gzzsd.mozirje@gmail.com


Ročne brizgalne 

A. nepredelanost oz. avtentičnost brizgalne 

Uporaba enobatne črpalke sedaj 2 točki 

Zmogljivost RB do 200 litrov na minuto 2 točki 

B. originalnost tekmovalnega orodja  

Uporaba starih ročnikov – dodati v oklepaj KNAUST, METZ 

C. izvirnost osebne opreme 

Enota je oblečena v originalno uniformo pred letom  1980 – v oklepaj dodati (SIVO ZELENE). 

Enota uporablja stare delovne pasove s pripadajočo opremo – dodati (SINTETIČNI ELANOVI 

NE ŠTEJEJO VEČ). 

Enota uporablja stare čelade (do 2. sv. vojne) dodati VELJAJO TUDI AVTENTIČNO 

OBNOVLJENE. 

Podan in sprejet je tudi predlog, da za določanje starosti oblačil predsednik komisije za 

zgodovino GZ Žalec Franci Čretnik pripravi vzorčne posnetke, ki naj jih dobijo tekmovalne 

enote in člani komisije A. 

D. Brizgalna z vprego 

Dodati novo alinejo ALI ORIGINALNO OBNOVLJEN STAR GASILSKI AVTO IZDELAVE 

DO LETA 1960 4 točke 

E. Povečana sesalna višina brizgalne se črta (1 m = 3 točke) in prav tako se črta H x # je št. 

Točk. 

Doda pa se: meri se od tal do sredina grla, za vsak cm se doda 0,03 točke. 

G. Kazenske točke 

Prestop ognjene črte pri zbijanju tarče – za vsak primer posebej - kazenske točke se poveča na 10 

točk. 

 

Motorne brizgalne 

Lahko se tekmuje z originalno obnovljenimi motornimi brizgalnami, izdelanimi in do leta 1960 

D. Brizgalna z vprego 

Dodati novo alinejo ALI ORIGINALNO OBNOVLJEN STAR GASILSKI AVTO IZDELAVE 

DO LETA 1960 4 točke 

E. celotna točka se črta 

G. Kazenske točke 

Prestop ognjene črte pri zbijanju tarče – za vsak primer posebej - kazenske točke se poveča na 10 

točk. 

Z vsemi predlogi so se vsi člani komisije strinjali in jih potrdili ter se vnesejo v dokumentacijo za 

izvedbo tekmovanj. 

 

Sprejeti so bili še naslednji predlogi: 

1. Dodatne točke na starost tekmovalne enote ostanejo kot doslej 0,2 točke za vsako leto 

(nad povprečno starostjo tekmovalcev 50 let – priložena tabela).  

2. Število tekmovalcev je od 7 do 9. 

3. Dodatne točke na starost brizgaln znašajo 0,1 točke za vsako leto od leta izdelave do 

vključno leta 1960. 

4. Pri ženskih enotah lahko zagon stare motorne brizgalne opravi oseba, ki ni članica 

nastopajoče enote.  



5. Morebitne pritožbe na sodniške odločitve rešuje po pravilniku o tekmovanju tekmovalni 

odbor, v katerem mora biti obvezno tudi predstavnik regije. 

6. Pritožbe na obračunske napake rešuje regijski svet. 

7. Komisija priporoča enotno ceno  za malico 5 EUR, ki mora zajemati kos pečenega mesa s 

prilogo in napitek. 

8. Če organizator pripravi brezplačno pogostitev, je vrsta hrane in pijače izbira 

organizatorja. 

9. Organizator mora zagotoviti tudi svežo pitno vodo ter senco za enote, ki čakajo na 

tekmovanje oz. so že tekmovale. 

 

Priloga:  

 SKICA TEKMOVALIŠČA – ostane enaka kot do sedaj 

 TOČKOVANJE ENOTE IN PRIPADAJOČE OPREME in IZVEDBA VAJE z 

dopolnitvami in spremembami 

 PROTOKOL IZVEDBE TEKMOVANJA 

 

K točki 2. 

Računalniški program za obračun rezultatov je izdelal Boris Lambizer, ki ga bo posodobil glede 

na sprejete spremembe. Po testiranju programa se posreduje vsem organizatorjem. 

Dogovorjeno je bilo, da je Boris Lambizer skrbnik navedenega programa, podaj je predlog, da se 

mu za to nameni nekaj sredstev iz regijskega sveta. Predlog je sprejet in se posreduje regijskemu 

svetu. 

 

K točki 3 

Člani komisije so še enkrat pregledali predlog protokola in se z njim v celoti strinjajo. Preverjen 

je tudi vrstni red pozdrava gostov. 

 

K točki 4. 

Člani komisije so podali predloge za predsednike komisije A, ki so bili tudi potrjeni: 

1. Albert Predovnik, PGD Vransko - predlaga PGD Vransko, Braslovče, Gotovlje 

2. Marjan Jarnovič, PGD Radmirje – predlaga Radmirje 

3. Danilo Čebulj, PGD Šoštanj – predlaga Šoštanj 

4. Toni Bezovšek, PGD Gornji Grad – predlagajo člani komisije 

5. Nejc Potočnik, PGD Kaplja vas – predlagajo člani komisije 

6. Rezerva Franci Naraks – predlagajo člani komisije 

 

Za Bezovška in Potočnika se preveri pripravljenost za to funkcijo – zadolžena Rančigaj in 

Žuntar. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 21:00 uri. 

 

Zapisala: 

Sabina Sorčan 

Predsednik komisije za točkovnik: 

Franc Rančigaj 


