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Z A P I S N I K 

 

 

4. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 6. 11. 2019 ob 14. uri, v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Klemen Repovš, Marko Bokal, Beno Donko, Marko Tomazin in Denis 

Slavec 

 

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Sonja Šterman, Dušan Vižintin 

 

Predsednik komisije Klemen Repovš je pozdravil navzoče ter v sprejem predlagal dnevni red seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Obravnava predloga za tipizacijo nove gasilske uniforme 

2. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 
Obravnava predloga za tipizacijo nove gasilske uniforme 

V uvodu predsednik komisije seznani prisotne, da je v zaključni fazi priprava nove tipizacije gasilske 

uniforme, ter da je namen sestanka pregledati dokumentacijo predloga nove tipizacije, ter oblikovati 

dokončen predlog tipizacije, ki bo posredovana poveljstvu GZS v potrditev na predvideni seji 

poveljstva dne 22.11.2019. 

Iz omenjenega razloga je na seji prisotna ga. Sonja Šterman, ki v nadaljevanju seje predstavi vso 

dokumentacijo posameznih artiklov nove gasilske uniforme ter pokaže izdelane vzorce. 

Komisija ob predstavitvi sproti v diskusiji predlaga dodatne spremembe in popravke. Ob koncu 

predstavitve se potrdi pripravljen predlog nove tipizacije gasilske uniforme kot gradivo za sejo 

poveljstva z naslednjimi dopolnitvami: 

a) Splošno za vse artikle: 

 Oznaka CE na artiklih se ne zahteva 

 Pri standardih se glede na vrsto artikla dopolnijo poglavja »Potrjevanje vzorcev izdelka s 

strani GZS« z zahtevo, da mora dokumentacija vzorca vsebovati izjavo o skladnosti z 

tipizacijo GZS, vzorec tkanine (50 x 100 cm) in tovarniški list tehničnih podatkov tkanine 
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b) Posamezni artikli 

STANDARD POPRAVEK / DOPOLNITEV NAVEZAVA 
NA 
POGLAVJE 

SUKNJIČ,HLAČE,KRILO   

Suknjič (moški in ženski) 

V skico suknjiča se doda način pripenjanja značk 
(priponk) tudi na desno stran suknjiča, pod imensko 
oznako. V tekstu legende skice se beseda »priponka« 
zamenja z besedo »značka«. 5.1 
V skico suknjiča se na oba rokava doda položaj oznake 
gasilskega veterana. V tekstu legende se dopiše opis 
»oznaka gasilskega veterana«. 

Hlače (ženske) Ostaneta ob modela – z in brez žepov v hlačnem delu. 5.4. 

Krilo O zapenjanju z gumbom na notranji ali zunanji strani 
krila se povpraša članice 

5.5. 

Krilo V opis se doda stavek o barvi hlačnih nogavic 4.6. 

Embaliranje in oprema 
izdelka 

Doriše se embalaža (skica vreče za uniformo) 8. 

PLAŠČ, VETROVKA   

Plašč in vetrovka V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek. Cela tabela naj bo novo poglavje 4.6., ker velja 
za moški in ženski plašč in vetrovko.  

4.5. 

Pokrivalo za kapo s 
ščitnikom 

V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek. Cela tabela naj bo novo poglavje 4.6., ker velja 
za moški in ženski plašč in vetrovko. 

4.2. 

Pokrivalo za kapo s 
ščitnikom 

V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek. Cela tabela naj bo novo poglavje 4.6., ker velja 
za moški in ženski plašč in vetrovko. 

4.3. 

ŠAPKA, KLOBUČEK   

Šapka – paspula po 
obodu 

Paspule za čine Gasilski častnik, Višji gasilski častnik in 
Visoki gasilski častnik so enake zlate barve – kot je barva 
na vzorcu nove šapke   

4.1. 

Šapka – pleten 
podbradnik 

Način pletenja (enojno, dvojno) se do seje poveljstva 
pripravijo vzorci ter zapiše pravilen tekst. Na osnovi 
vzorca se odloči na seji poveljstva. Ali bo način pletenja 
za vse čine enak se odloči na seji poveljstva na osnovi 
vzorca. 

4.1. 

Vsi podbradniki so enake zlate barve – kot je na barva 
na vzorcu nove šapke   

Klobuček – vzporedni 
vrvici po obodu 

Vzporedne vrvice po obodu čine Gasilska častnica, Višja 
gasilska častnica in Visoka gasilska častnica so enake 
zlate barve – kot je barva na vzorcu nove šapke. Način 
pletenja (enojno, dvojno) se zapiše pravilen tekst.  

4.2. 

Klobuček – motiv 
lovorjevih vejic 

Motiv lovorjevih vejic lahko seže največ do polovice 
znaka za kapo oz. se proporcionalno zmanjša motiv  iz 
moške šapke, tako da se ohrani kot med levim in 
desnim delom motiva. 

4.2. 

Šapka in klobuček V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek. Cela tabela naj bo novo poglavje 4.3, ker velja 
za šapko in klobuček.  

4.2. 
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ROKAVICE   

Rokavica  V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za kratico 
imena in priimka.  

4. 

Rokavica  Tabela dimenzij se poveča razpon številk na strani 
manjših (vsaj za eno velikostno številko) 

5.3. 

KRAVATA   

Kravata (samovezna in 
regata) – širina 

Ostane širine 8 cm  5.3. 

Kravata (samovezna in 
regata) - pozicija logotipa 

Razdalja od konice kravate do logotipa se zmanjša na na 
25 cm in je za vse velikostne številke enaka 

5.3. 

Kravata (samovezna in 
regata) - pozicija logotipa 

V opis se doda vrsta vozla in priporočilo o uporabi 
kravatne igle zlate barve brez gasilskega znaka 

4.1. in 4.2. 

Kravata (samovezna in 
regata) 

Samo varianta s teflonsko obdelavo 3.1. 

ŠAL   

Šal V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek.  

4. 

PULOVER   

Pulover V tabelo pozicije našitkov se doda vpisni listek za ime in 
priimek.  

4. 

 

c) Dodani artikli 

 V obravnavanem sklopu se doda nov artikel »OBUTEV«, ki se ne bo imenoval standard ampak 

priporočilo skladno z vzorci, ki so že bili predstavljeni in so na GZS. 

 Naknadno se doda nov artikel »SVEČANI PLAŠČ«, kateri v tem trenutku še ni definiran.  

 

Ad 2. 
Razno 

V kolikor bo tipizacija nove gasilske uniforme potrjena na poveljstvu GZS, se tipizacija objavi na spletni 

strani GZS in se o sprejetju tipizacije obvestijo dobavitelji. Za 16.12.2019 ali 17.12.2019 se skliče 

komisija za tehniko za potrebe ocenjevanja vzorcev glede skladnosti s tipizacijo. 

Ga Šterman predlaga, da bi se uvedel strožji nadzor nad prodajo artiklov, da se ne bi dogajalo, da se na 

trgu pojavljajo artikli, ki ne bodo ustrezali standardu gasilske uniforme. Prisotni se s pobudo strinjajo 

vendar je potrebno vključiti strokovnjaka, ki bi svetoval načine kako to izvajati, da bo pravno vzdržno. 

Seja je bila zaključena ob 17:30 uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


