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Z A P I S N I K 
 

7. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 24. 9. 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: Franci Petek, Dušan Vižintin 

 

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

seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

2. Tipizacija 

3. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

4. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnika 6. seje. Ker 

prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnika 6. seje komisije za tehniko. 

 

Ad 2. 

Tipizacije 

Predsednik komisije predstavi v gradivu posredovane predloge za spremembe in dopolnitve: 
 

a) Tipizacije gasilske uniforme 
 
Gasilska zveza uvaja za potrebe nosilcev gasilskih praporov okrasno vrvico za uniformo, ki bo 
predvidoma izdelana v treh velikostnih številkah. Predviden je način pritrditve na epoleto 
suknjiča uniforme in gumb, ki bi se dodatno našil pod rever suknjiča.  
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Iz tega izhaja predlog, da se v obstoječi tipizaciji gasilske uniforme v poglavjih Opis moškega 
suknjiča in Opis ženskega suknjiča doda stavek »Pod rever je našit gumb vel. 24'', namenjen 
pripenjanju pletenice za praporščaka. Prišit mora biti na način, da se ga ne vidi izpod reverja. 
Razdalja našivanja je določena glede na prsni prerez ter glede na razdaljo od zunanjega roba 
reverja.« 
 
Sklep št. 2: 

Komisija se strinja s predlogom spremembe. 

 
b) Tipizacije čini 

 
Zaradi uvedbe okrasne vrvice je potrebno le to definirati v tipizaciji. Glede na to, da GZS tudi 
nima tipiziranih oznak položajnih funkcij, znaka za kapo in znaka pripadnosti se predlaga, da 
se tipizacija o činih dopolni z manjkajočim, kar je predlagano v priloženem gradivu za sejo. 
 
Sklep št. 3: 

Komisija se strinja s predlogom dopolnitve oz. razširitve tipizacije o činih kot je predlagano 

v gradivu. 

Predsednik komisije prisotnim poda informacijo o potrebi tipiziranja gasilske čelade za 
gašenje gozdnih požarov ter lahke gasilske zaščitne obleke. 
 
Več o tem se bo dogovorilo na naslednji seji. 
 

Ad 3. 

Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

Pregledana je bila naslednja oprema: 

 

1. Gasilska uniforma 
 
Artikel: ŠAPKA, SUKNJIČ, HLAČE, KRILO,  

Proizvajalec: BAS LOVRENC 

Dostavil: BAS LOVRENC 

Ugotovitev:  SUKNJIČ, HLAČE, KRILO – USTREZA,  

                       ŠAPKA – MODEL USTREZA - POGODBA ZA ŠAPKO SE SKLENE, KO DOSTAVIJO           

                       VZOREC IN DOKUMENTACIJO ZA TKANINO 

 
Artikel: SUKNJIČ, HLAČE, KRILO,  

Proizvajalec: TITAN FASHION 

Dostavil: TITAN FASHION 

Ugotovitev:  SUKNJIČ, HLAČE, KRILO – MODEL USTREZA - POGODBA SE SKLENE KO DOSTAVIJO  

                       VZOREC IN DOKUMENTACIJO ZA TKANINO 
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2. Gasilska delovna obleka 
 
Artikel: bluza, hlače, kapa 

Proizvajalec: REDNAK IP  

Dostavil: REDNAK IP 

Ugotovitev: USTREZA, POGODBA SE IZDA, KO DOSTAVIJO NAVODILO ZA UPORABO 

 
3. Gasilske zaščitne rokavice 

 
Model: TEX GRIP 2.0. 

Proizvajalec: AVGUST PENKERT  

Dostavil: STAMI D.O.O. 

Ugotovitev: USTREZA 

 
4. Gasilska zaščitna čelada 

 
Model: PAB FIRE 05 

Proizvajalec: PAB AKRAPOVIČ 

Dostavil: STAMI D.O.O. 

Ugotovitev: USTREZA 

 
5. Gasilski zaščitni škornji 

 
Model: BLACK FIGHTER 

Proizvajalec: WM IMPORT 

Dostavil: BO2-MEGA 

Ugotovitev: USTREZA 

 
 

Ad 4. 

Razno 

Predsednik komisije poda odgovor komisije za razpis sofinanciranja GZRO, in sicer: 

 

Komisija za tehniko je predlagala, da se v razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 

opreme za leto 2020 – 2021 pri logističnih vozilih vnese naslednje: 

a) Glede izhodiščne vrednosti: 

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. 
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Komisija za sofinanciranj GZRO se ne strinja z predlaganim in komisiji poda nalogo, da pripravi 

izhodiščne vrednosti za vsak tip vozila, na enak način kot je ta določena za ostala vozile, ki se 

že sofinancirajo. 

 

b) Glede omejitev: 

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

mnenje regijskega poveljnika 

Komisija za sofinanciranj GZRO predlaga, da se preučila možnost omejitve glede na velikost 

lokalne skupnosti.  

Komisija za tehniko potrdi predlog predsednika komisije glede plana dela za leto 2021, ki 

ostane enak kot je bil v letu 2020. 

 

Seja je bila zaključena ob 15:15 uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


