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Predsednik je po uvodnem pozdravu predlagal dnevni red. 
 
Sklep: Potrdi se dnevni red. 
 

1. Projekt prenove gasilske uniforme / Studio Design 
 
Predsednik je besedo v nadaljevanju predal ga. Sonji Šterman, ki je predstavila izhodišča za 
prenovo gasilske uniforme. 
Glede na tehnični opis ženske uniforme je mnenja, da je tkanina ustrezna zato predlaga, da se 
tkanina uporabi tudi pri moški uniformi.  
Do naslednje seje bo priskrbela vzorec plašča od CZ, poveljnik bo dostavil gasilski plašč. 
Denis Slavec je povedal, da se na primorskem veliko kombinira nošenje z bundo in zelo malo 
s plaščem.  
Pripravila bo tudi skice za kratek plašč (ki bi se nosil čez suknjič) in vetrovko. 
 
Za kvaliteten razvoj projekta je potrebno opraviti vse faze projekta zato ga. Šterman predlaga, 
da se v roku enega meseca oblikuje prototipe in se nato ponovno skliče sestanek komisije. 
Predlaga tudi, da se opravi testiranje novih uniform v sklopu manjše skupine. 
 
V nadaljevanju je izpostavila dilemo o tem kako daleč seči s posodobitvijo. Ali so spremembe 
sprejemljive le v manjši meri oziroma ali poseči v model celovito za daljše obdobje. 
Tomc in ostali člani komisije so izrazili mnenje, da sprememba kljub temeljitejši posodobitvi 
ne bi bila tako izstopajoča saj bi ohranili barvo uniform. 
Tudi predsednik komisije je mnenja, da je smiselna bolj temeljita prenova, seveda ob 
upoštevanju da tudi proizvajalci ne posežejo v višanje cene. 
Ga. Šterman je povedala, da glede na obstoječi kroj in nove ideje ne bi smelo priti do povečanja 
cene, prej pocenitve. 



Poveljnik se je pridružil razpravi in povedal, da ni bil namen, da bi naredili temeljitejšo 
prenovo, so pa vse opcije odprte.  
Poveljnik bi podprl nov model vendar vprašanje je ali bo teren podprl idejo. 
 
Poveljnik je nadalje izpostavil tudi problematiko delovne obleke tipa A. Ali je smiselno ohraniti 
samo 1 model v bodoče (tip B) in tip A črtati iz tipizacije. 
Težava je namreč pri dobaviteljih tkanin. Tkanina je na trgu vendar je potrebno opraviti nakup 
večje količine blaga, kar pa predstavlja strošek glede na povpraševanje. 
 
Poveljnik je v nadaljevanju predlagal, da se UO  in poveljstvu predstavi predloge na skupni seji, 
ki bo v prihodnjih dneh. 
Po potrebi se članom omogoči posvetovanje v svojih sredinah in nato se šele pristopi k 
prototipom oziroma vzorcem.  
 
Poveljnik je predstavil idejo o nameščanju nadomestnih trakov na uniformo, ki jo je razvil 
avstrijski izdelovalec. Ideja je zelo dobra, visoka pa je cena izdelka. 
 
Ga. Šterman je v nadaljevanju predstavila detajle /ideje za prenovo obstoječih uniform po 
posameznih elementih. 
 
Poveljnik je pred zaključkom te točke izpostavil problematiko odstopanj od zahtev kvalitete 
pri proizvajalcih, ki izdelujejo gasilska oblačila. 
Vprašanje je kako nadzirati kvaliteto in kako sankcionirati tiste, ki ne spoštujejo zahtev. 
 
Ga. Šterman je mnenja, da je v primeru suma na nespoštovanje zahtev, potreben pregled 
naključnega vzorca ( pregled tkanine na inštitutu, pregled ustreznosti kroja itd.).  
Vse proizvajalce bi bilo potrebno jasno seznaniti, da so ugotovitve komisije javne vsem 
gasilskim organizacijam. Potrebno bi bilo izvajati naključno testiranje in voditi seznam 
dobaviteljev, ki imajo vzorce tipizirane. 
 
Sklep: Nadaljuje se s projektom prenove gasilske uniforme. Idejo se predstavi na skupni seji UO 
in poveljstva, kjer se začrta nadaljnjo smer razvoja. 
 

2. Predstavitev članov komisije 
 

Predsednik komisije je podal kratko osebno predstavitev in pozval  še vse ostale člane, da 
storijo isto. 
 
Po opravljenih predstavitvah je Tomc podal pobudo, da bi se mu še nekdo pridružil pri 
izdelovanju mnenj o ustreznosti podvozij in pregledovanju gasilskih vozil pri nadgraditeljih. 
Potrebno je namreč preveriti kdo od preglednikov še želi opravljati to delo naprej in kdo bi rad 
s temi aktivnostmi prenehal. Delovno skupino za preglede vozil je potrebno pomladiti zato 
apel vsem članom komisije, ki bi jih to delo zanimalo, da se opredelijo.  Slavec je predstavil 
idejo o izdelavi priročnika za tehniko.  
 
 
 



3. Seznanitev s predlogi/pobudami poveljstva GZS 
 
Predsednik je povedal, da so bile na seji v Postojni izpostavljeni 2 zadevi, ki se tičejo področja 
gasilske tehnike in opreme. 
 
Tipizacija vozila GVV-1 
Izpostavljeno je bilo vprašanje zakaj je v tipizaciji gasilskih vozil zapisano, da mora črpalka 
zagotavljati pretok min. 60l/min pri 30-50bar če vemo, da je za vstop v prostor potreben 
pretok na ročniku 120l/min. 
Vinko Tomc je pokomentiral zadevo in povedal, da tipizacija predpisuje samo minimalne 
zahteve, v praksi se lahko vgrajujejo zmogljivejše črpalke. Največ se vgrajujejo črpalke z  
200l/min. V osnovi pa ima GVV-1 v opremi tudi PMB s katero se zagotavlja ustrezne pretoke 
in tlake za vstop v prostor. Črpalke s pretoki 60l/min niso ustrezne za vstopanje v objekte. 
Istega mnenja so tudi ostali člani komisije. 
 
Sklep: komisija se je seznanila s pobudo in bo zadevo temeljito preučila na eni izmed naslednjih 
sej. 
 
Gasilska zaščitna oprema 
Izpostavljeno je bilo vprašanje načina vzdrževanja osebne zaščitne opreme in določitev njene 
življenjske dobe. 
V  Sloveniji nimamo inštitucije katera bi pregledovala neko zaščitno opremo in izdelala oceno 
glede njene nadaljnje uporabe oziroma primernosti za uporabo. 
Proizvajalci so tisti, ki v navodilih za uporabo določijo življenjsko dobo nekega izdelka in temu 
sledijo tudi nadzori inšpektorata na terenu. 
Zelo podobno je tudi na področju dekontaminacije osebne opreme. Pranje oblek je potrebno 
izvajati skladno z navodili proizvajalca. Določeni proizvajalci govorijo tudi o re-impregnaciji 
oblek, ki jih opravljajo določene kemične čistilnice. 
 
Sklep: zadevo glede dekontaminacije oblek naj preuči še komisija za nevarne snovi potem pa 
preučimo možnosti za nadaljnje rešitve. 
 
Bokal je v nadaljevanju seje izpostavil vprašanje ali se namerava v prihodnosti tipizacija 
gasilskih vozil še kaj posodabljati saj smatra, da je to potrebno.   
 
O tem se bo potrebno pogovoriti na seji komisije, ko bo temu namenjena svoja točka. 
 

4. Program dela Komisije za leto 2018 -2019 
 
Repovš je predstavil obstoječi program dela komisije za leto 2018. Program je napisan dokaj 
široko, da čim širše zajame aktualno problematiko s tega področja. Veliko točk programa je 
stalnih in jih vsako leto ponovimo, doda se le tiste na novo aktualne. 
 
Sklep: pripravi se program dela za leto 2019, ki temelji na stalnih nalogah komisije ter novih 
aktualnih nalogah okrog prenove gasilske uniforme. 
 
 



5. Razno 
 
Člani komisije so razpravljali o vozilih za reševanje in gašenje z višin. 
Glede na to, da se na tržišču pojavlja čedalje več izpeljank vozil za reševanje z višin je potrebno 
razmisliti ali vsa taka vozila sodijo v program sofinanciranja s sredstvi požarnega sklada. 
Dejstvo je, da je osnova za vsako tako vozilo EN standard, ki velja za naprave za gašenje in 
reševanje z višin. Res pa je, da se vozila medsebojno razlikujejo po opremi in nosilnosti košare, 
lestvenika oziroma dvižne ploščadi, delovni višini itd.  
Na tržišču se pojavljajo tudi vozila GVCZD / TD oziroma GVCALK, ki imajo ustrezne EN norme 
kot veljajo za avtolestve oziroma ZD/TD ter tudi delovne višine, ki presegajo 30 metrov. 
 
Sklep: 
Komisija je mnenja, da v razpis za sofinanciranje iz sredstev požarnega sklada sodijo vsa vozila 
za gašenje in reševanje z višin, ki imajo ustrezen EN standard, ki je predpisan tudi v tipizaciji 
gasilskih vozil ter katerih delovna višina sega nad 30 metrov.  
Ostala vozila z manjšo delovno višino od 30 metrov so ravno tako primerna za uporabo v 
gasilstvu, če so izdelana skladno z zahtevanimi EN normami, vendar ne sodijo v program 
sofinanciranja požarnega sklada. 
 
 
Člani komisije so v nadaljevanju dorekli še način dela komisije skozi leto. 
Za preglede opreme se določi par terminov in se sejo nameni samo tej točki.  
Ohranimo sklic sej ob uri kot je bila sklicana ta seja. 
 
 

Predsednik 
Klemen Repovš 


