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Z A P I S N I K 
 

6. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 27. 8. 2020 ob 14.. uri, v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije. 

 

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

Denis Slavec 

OSTALI PRISOTNI: Dušan Vižintin 

 

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

seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 

2. Obravnava predlogov za pripravo razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in 

reševalne opreme 2020 – 2021 

3. Tekoče zadeve 

4. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnika 5. seje. Ker 

prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnika 5. seje komisije za tehniko. 

 

Ad 2. 

Obravnava predlogov za pripravo razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 

opreme 2020 – 2021 

 

a) Logistična vozila 

Predsednik komisije seznani navzoče, da je poveljstvo GZS potrdilo predlog Komisije za 

tehniko, da se v razpis za leto 2020 - 2021 uvrstijo gasilska logistična vozila VGV, GVL-1, GVL-
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2, GTV in GVK. Prav tako je poveljstvo sprejelo sklep, da se pri izračunu sofinanciranja upošteva 

izhodiščna vrednost iz razpisa, v kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od izhodiščne, se kot 

izhodišče za sofinanciranje upošteva dejansko plačana vrednost vozila. V zvezi z logističnimi 

vozili je naloga komisije podati predloga glede: 

− izhodiščnih vrednosti 

− življenjska doba 

− omejitev 

Za potrebe diskusije je članom komisije razdeljeno gradivo z odstotkom odstopanja  med 

povprečnimi vrednostmi realnih cen gasilskih vozil v primerjavi z izhodiščnimi vrednostmi iz 

razpisa (obdobje 2018-2019). Povprečno odstopanja je 83,75%.  

Prav tako je članom komisije predstavljena tabela z nabavnimi vrednostmi logističnih vozil 

kupljenih v obdobju 2016 – 2020.  

Po razpravi se sprejme naslednji sklep: 

Sklep št. 2: 

Komisija predlaga, da se v razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za 

leto 2020 – 2021 pri logističnih vozilih vnese naslednje: 

− izhodiščna vrednost: 

se ne določi kot končna vrednostjo v €, ampak je 80% nabavne vrednosti vozila, pri 

čemer se kot osnovna cena vozila upošteva vrednost podvozja oz. osnovnega vozila 

in osnovne predelave v gasilsko vozilo, kot je zapisano v tipizaciji gasilskih vozil - brez 

vozičkov, zabojev in modulov. Vse opcije, ki so v tipizaciji zapisane kot dopustne (npr. 

vozilo lahko ima vgrajeno avtodvigalo) se prav tako ne sofinancirajo. 

 

− življenjska doba: 

• vozila VGV in GVL-1; 15 let 

• vozila GVL-2, GTV in GVK; 25 let 

 

− omejitve: 

• vozila VGV in GVL-1; soglasje župana in pozitivno mnenje regijskega 

poveljnika 

• vozila GVL-2, GTV in GVK; eno na lokalno skupnost, soglasje župana in 

pozitivno mnenje regijskega poveljnika 

 

b) Motorne brizgalne 
 
Glede na to, da je komisija za gasilsko tehniko na svoji 5.seji, dne 16.12.2019 potrdila 
ustreznost prenosne motorne brizgalne po SIST EN  14466 – PFPN 10-1500 za ustrezno se 
sprejme: 
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Sklep št. 3: 

Komisija predlaga, da se v razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za 

leto 2020 – 2021 pri prenosnih motornih brizgalnah dodajo motorne brizgalne, ki ustrezajo  

SIST EN  14466 – PFPN 10-1500. 

c) Gasilske zaščitne obleke 

Komisije za sofinanciranje GZRO je komisijo seznanila z primerom prijave na razpis z 
kombinacijo različnega modela zaščitne obleke istega proizvajalca z ločenim certifikatom za 
jakno in hlače, ki sta oba ustrezna po tipizaciji GZS. Po pregledu certifikatov, ki dovoljuje 
kombinacijo med modeli, ki ustrezajo istemu standardu se sprejme: 
 
Sklep št. 4: 

Komisija za tehniko predlaga, da se v razpisu za sofinanciranje GZRO 2020-2021 sofinancirajo 

tudi zaščitne obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz različnega modela jakne 

in hlač ob pogoju, da imata samostojne certifikata (jakna svoj in hlače svoj certifikat) in 

certifikat to dopušča. 

d) Potopne črpalke 

Glede na ugotovitve iz terena, da se vedno več društev odloča za nakup potopnih črpalk » 
mini žolna«, komisija pregleda v gradivu prejete tehnične specifikacije in certifikate. Prav 
tako se komisija seznani in obravnava problematiko razpisnega pogoja hkratne nabave 
zaščitnega stikala PRCD-K. Po razpravi se sprejme sklep: 
 
Sklep št. 5: 

Komisija predlaga, da se v razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za 

leto 2020 – 2021 pri potopnih črpalkah dodajo potopne črpalke, ki ustrezajo SIST EN ISO 

9906, črta pa se pogoj, da se sofinancira le, če je hkrati kupljeno tudi zaščitno stikalo PRCD. 

e) Gasilske vozila 

Komisije za sofinanciranje GZRO je komisijo seznanila z primerom prijave na razpis podvozja 
gasilskega vozila, ki je bilo kupljeno od fizične osebe in je bila namesto računa dostavljena 
kupoprodajna pogodba, ker fizična oseba ne more izdati računa. 
 
Sklep št. 6: 

Komisija se strinja s spremembo razpisnih pogojev v smislu, da se v takem primeru namesto 

računa upošteva kupoprodajna pogodba. 

Ad 3. 

Tekoče zadeve 

Na osnovi ugotovitev iz terena glede električnih podaljškov, pri katerih se ugotavlja 

neustreznost navitega kabla na sicer ustrezen kolut se dogovori, da se proizvajalcem gasilskih 

vozil pošlje pisno opozorilo o neustreznosti takšnega podaljška. 
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Ad 4. 

Razno 

Ni razprave. 

Seja je bila zaključena ob 16:30 uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


