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Z A P I S N I K 
 

 

5. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 16. 12. 2019 ob 9. 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 3. in 4. seje 

2. Obravnava predloga spremembe tipizacije gasilskih vozil – preventivni napisi (predlog 

komisije za preventivo) in spremembe vozila GV-1 

3. Pregled in ažuriranje Poslovnika za pregled gasilskih vozil in izdajo mnenja 

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

reševalne opreme 2019 – 2020 

5. Tekoče zadeve 

6. Pregled skladnosti opreme z tipizacijo GZS  

7. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 3. in 4. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnika 3. in 4. seje, ki 

sta bila del gradiva za sejo. Ker prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdita se zapisnika 3. in 4. seje komisije za tehniko. 
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Ad 2. 

Obravnava predloga spremembe tipizacije gasilskih vozil – preventivni napisi (predlog 

komisije za preventivo) in spremembe vozila GV-1 

Predsednik komisije prestavi predlog za spremembo tipizacije, ki ga predlaga komisija za 

preventivo s katero bi se na gasilska vozila začeli dodajati preventivni napisi. Namen je 

ozaveščanje občank in občanov o pomenu požarne varnosti in krepitev njihove varnostne 

kulture. Komisija za preventivo predlaga, da se v tipizacijo gasilskih vozil uvede naslednja 

sprememba, in sicer: 

Doda se nova točka:   

2.6.3     Preventivni napisi na vozilih 

Na zadnji strani vozila mora biti nameščen en preventivni napis, ki spodbuja ukrepe požarne 

varnosti. Največ en preventivni napis se lahko namesti tudi na vsak bok gasilskega vozila. 

Preventivni napis se lahko izbere z nabora preventivnih napisov, ki so v prilogi 7. 

Preventivni napisi morajo biti v beli barvi oziroma v rdeči barvi, tako da napis izstopa iz 

podlage. Višina črk ne sme biti manjša kot 45 mm. Uporabljajo se pisave brez okraskov (npr. 

sans serif), priporočena tipografija je Arial. Glede na dolžino napisa se črke lahko skrčijo (do 20 

%) ali raztegnejo (do 8 %). 

Doda se novo poglavje:   

12 Priloga 7 - Preventivni napisi: 

• ZA SVOJO VARNOST IN VARNOST SOLJUDI LAHKO VELIKO STORIMO SAMI 

• JAVLJALNIK DIMA REŠUJE ŽIVLJENJA 

• JAVLJALNIK OGLJIKOVEGA MONOKSIDA REŠUJE ŽIVLJENJA 

• HITRI KLIC NA 112 ZMANJŠA POSLEDICE 

• ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI 

• PROSTA INTERVENCIJSKA POT REŠUJE ŽIVLJENJA 

• ZA POŽARNO VARNOST NISMO ODGOVORNI LE GASILCI 

• EVAKUACIJSKA POT NAJ BO VEDNO PROSTA 

• GASILNIK V VSAK AVTO 

• GASILNIK V VSAKO STANOVANJE 

• V SILI POKLIČI 112 

• GASILCI LAHKO POMAGAMO, PREPREČEVATI MORATE SAMI 

 

Člani komisije v razpravi ugotavljajo, da po eni strani ne dovoljujemo društvom, da bi na 

gasilska vozila dodajali napise, po drugi strani pa jim bi jih sedaj predpisovali. Prav tako so 

mnenja, da so napisi učinkoviti predvsem pri stoječem vozilu na parkiriščih ipd., kjer pa so 

gasilska vozila malokrat. Ob razpravi ugotavljajo, da bi bilo bolj učinkovito na zadnjo stran lepiti 

nalepko »REŠEVALNI PAS«. 
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Sklep št. 2: 

Komisija za tehniko ne podpira predloga sklepa o spremembi tipizacije gasilskih vozil, v obliki 

kot ga predlaga komisija za preventivo, predlaga pa poveljstvu GZS, da sprejme naslednjo 

spremembo tipizacije gasilskih vozil: 

Na zadnji strani gasilskega vozila mora biti nameščena nalepka »REŠEVALNI PAS« dimenzij 

12x20 cm ali 18x30 cm, odvisno od velikosti vozila in predvidene ostale poslikavo. 

V nadaljevanju je komisija obravnavala predlog PGD Jezersko, da se jim odobri oz. spremeni 

tipizacija gasilskih vozil za izdelavo gasilskega vozila GV-1, ki bo za 300 mm daljše od največ 

dovoljenega po tipizaciji, ki dovoljuje za vozilo GV-1 največjo dolžino 6000 mm. Po veljavni 

tipizaciji je možnost izdelave vozila GVV-1, ki pa dovoljuje dolžino vozila 6300 mm. Prav tako 

je v pripravi sprememba meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki bo 

najverjetneje posledično povzročila spremembo tipizacije gasilskih vozil. 

Sklep št. 3: 

Komisija za tehniko v tem trenutku ne bo spreminjala tipizacije gasilskih vozil, kar pomeni, 

da se predlog PGD Jezersko zavrne, ter se predlaga nakup vozila v GVV-1. 

 

Ad 3. 

Pregled in ažuriranje Poslovnika za pregled gasilskih vozil in izdajo mnenja 

Komisija za tehniko pregled obstoječ poslovnik in predlaga naslednje dopolnitve: 

Sklep št. 4: 

V prvi točki poslovnika se med drugo in tretjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi »Obvezna 

priloga prijave je mnenje o ustreznosti podvozja«. 

V prvi alineji 4. točke se beseda »gotovo« zamenja z besedo »končano«. 

V točki 7 se doda tekst – Drugi (ponovni) pregled je plačljiv skladno s cenikom - april 2018. 

 

Ad 4. 

Obravnava predlogov za pripravo razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 

opreme 2019 – 2020 

Na GZS so prišli dve pobudi za uvrstitev opreme v razpis za sofinanciranje gasilske opreme. 

Prva pobuda je pobuda da bi se v razpis uvrstilo gasilsko logistično vozilo GTV, druga pa da se 

v sofinanciranje uvrsti termo kamera SEEK THERMAL – Reveal FirePRO.  

Glede uvrstitve vozila GTV je komisija mnenja, da so gasilska logistična vozila vedno bolj 

prisotna in se za njih odloča vedno več gasilskih društev, uporabna pa so na nivoju lokalnih 

skupnosti, zato bi z sofinanciranjem spodbudili nabavo take vrste vozil. 

Komisija je razpravljala tudi o karakteristikah predlagane termo kamere in ugotavlja, da je 

izven karakteristik, ki so opredeljene za možnost sodelovanja v razpisu. 
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Sklep št. 5: 

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

leto 2020 uvrstijo gasilska logistična vozila VGV, GVL-1, GVL-2, GTV in GVK. Omejitve naj 

bodo vezane na vrstni red nabave vozil (najprej osnovna vozila), številčno eno vozilo iste 

vrste na lokalno skupnost, potrebno soglasje lokalne skupnosti in soglasje regijskega 

poveljnika. 

Ad 5. 

Tekoče zadeve 

Predsednik komisije da v razpravo vlogo PGD Rogaška slatina za mnenje o ustreznosti podvozja 

za gasilsko vozilo ZD/TD (1+2). Vloga z dokumentacijo je bila poslana kot gradivo. Komisija po 

razpravi sprejme stališče, ki se poda kot odgovor PGD Rogaška Slatina, in sicer: 

Osnovo za izdelavo vozil ZD/TD predstavlja standard SIST EN 1777. Komisija je mnenja, da 

vozilo, katerega opis je bil posredovan pri vlogi za predhodno soglasje ni primerljivo s 

klasičnimi gasilskimi avtolestvami oziroma zgibnimi ali teleskopskimi gasilskimi vozili in zato se 

tudi ne more primerljivo vključiti med dosedanja vozila primerna za reševanje in gašenje z 

višin, katerih nabavo spodbuja Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme.  

 

Predsednik komisije seznani člane s dopisom Gospodarske zbornice Slovenije – zbornice 

komunalnega gospodarstva, vezanim na okvare v hidrantnih sistemih vezanih na prehitro 

zapiranje ventilov gasilskih cistern v primeru odvzema gasilne vode iz hidrantnega sistema. 

Posledično kot vzrok za lome javnih vodovodnih sistemov navajajo t.i. vodni udar. 

Komisija je mnenja, da je z dopisom potrebno seznaniti gasilske zveze in društva, komisija pa 

bo pripravila članek v reviji gasilec z predstavitvijo možnih rešitev ter preučila možnost 

spremembe tipizacije gasilskih vozil z vsebino vgradnje ustreznih elementov za zaščito pred t.i. 

vodnim udarom.  

 

 

Ad 6. 

Pregled skladnosti opreme z tipizacijo GZS 

Pregledana je bila naslednja oprema: 

 

1. Gasilska uniforma 
 
Artikel: ŠAPKA, SRAJCA, SUKNJIČ, HLAČE, KRILO, PLAŠČ, VETROVKA 

Proizvajalec: KROJAŠTVO ROŽMAN 

Dostavil: KROJAŠTVO ROŽMAN 

Ugotovitev: USTREZA 
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Artikel: PULOVER 

Proizvajalec: PLETILSTVO JAKOPINA 

Dostavil: PLETILSTVO JAKOPINA 

Ugotovitev: USTREZA 

 
Artikel: KRAVATNA IGLA 

Proizvajalec: DVZ PONIKVE D.O.O. 

Dostavil: DVZ PONIKVE D.O.O. 

Ugotovitev: USTREZA 

 
Artikel: SUKNJIČ, HLAČE, KRILO 

Proizvajalec: WANDER D.O.O. 

Dostavil: WANDER D.O.O. 

Ugotovitev: NE USTREZA – V LABORATORIJU SE IZMERIJO BARVNE VREDNOSTI TER PREGLEDA 

KROJ IZ STRANI DR. ŠTARMAN SONJE 

 
2. Gasilski zaščitni škornji 

 
Model: FHR 005, FHR 005 PL, FGH 006, FGH 006 N, FGH 006 PL, FGH 006 PL N 

Proizvajalec: INTECHPLAST S A  

Dostavil: JANKO DOLENC S.P. 

Ugotovitev: USTREZA 

 
Model: BRANDBUL LUCAS, BRANDBUL MARCUS 

Proizvajalec: JANKO DOLENC S.P. 

Dostavil: JANKO DOLENC S.P. 

Ugotovitev: NE USTREZA – MANJKA GLOBINSKI ŽIG NA ZUNANJI STRANI ŠKORNJA 

 

Model: VOLCANO BOA, VOLCANO 

Proizvajalec: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.  

Dostavil: PROSAFE INTERNATIONAL D.O.O. 

Ugotovitev: USTREZA 

 

 
3. Gasilska zaščitna obleka 

 
Model: FIRE FLEX 

Proizvajalec: ROSENBAUER  

Dostavil: ROSENBAUER 

Ugotovitev: USTREZA 
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Model: DYNAMATE 

Proizvajalec: S-GARD 

Dostavil: GAMAT 

Ugotovitev: USTREZA 

 
Model: PREMIUM-A L2 

Proizvajalec: SEAMTEX GmbH 

Dostavil: PROSAFE INTERNATIONAL D.O.O. 

Ugotovitev: USTREZA 

 
Model: NTI 112 

Proizvajalec: NOVOTEX - ISOMAT GmbH 

Dostavil: JOŽEF GYURICA S.P. 

Ugotovitev: USTREZA, DOSTAVITI MORAJO ŠE TESTNO POROČILO IN TEST POŽARNEGA 

MANIKINA 

 
 
 

Ad 7. 

Razno 

Določijo se datumi za preglede opreme v prvi polovici leta 2020. Prvi termin je 13.2.2020, drugi 

termin pa 23.4.2020. Pregledi gasilske uniforme se bodo vršili v januarju korespondenčno 

preko e-pošte. 

Seja je bila zaključena ob 12:30 uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


