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Z A P I S N I K 
 

8. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 24. 11. 2020 ob 14.30 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 7. seje 

2. Tipizacija GZRO 

a. čelada za teh. reševanje in gašenje gozdnih požarov 

b. lahka gasilska zaščitna obleka 

3. Razpis za sofinanciranje GZRO 2021 

a. določitev izhodiščnih vrednosti za logistična vozila 

b. določitev kriterija za število logističnih vozil glede na velikost lokalne skupnosti 

4. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

5. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnika 7. seje. Ker 

prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnika 7. seje komisije za tehniko. 

 

Ad 2. 

Tipizacij GZRO 

 
a) Tipizacija čelade za tehnično reševanje in gašenje gozdnih požarov 
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Predsednik komisije seznani prisotne glede predlogov Komisije za požare v naravi ter 
predlogov iz terena, da se pripravi tipizacija za čelade za gašenje gozdnih požarov ter 
tehnično reševanje.  
 
Po razpravi se dogovori, da se pri pripravi tipizacije upoštevajo izhodišča: 

− za tehnično reševanje se upošteva standard EN 16473 

− za gašenje gozdnih požarov se upošteva standard EN 16471 
 
Predlog pripravi strokovna služba in ga pošlje v pregled in dopolnitve članom komisije za 
tehniko. 
 
Sicer pa se lahko za potrebe tehničnega reševanja in gašenja gozdnih požarov uporabljajo 
tudi zaščitne čelade, ki ustrezajo standardu EN 443 – tip A. 
 

b) Tipizacija lahke gasilske zaščitne obleke 
 
Predsednik komisije seznani prisotne glede predlogov iz terena, da se pripravi tipizacija za 
lažjo gasilsko zaščitno obleko za potrebe tehničnega reševanja in gašenja gozdnih požarov. 
 
Po razpravi se dogovori, da se za potrebe tehničnega reševanja uporablja zaščitna obleka, ki 
ustreza standardu EN 469 – Level 1 in se tipizacija ne spreminja. Prav tako se lahko za 
tehnično reševanje uporabljajo gasilske zaščitne obleke izdelane po standardu EN 16689. 
 
Tipizacija gasilke obleke za gašenje gozdnih požarov pa se posodobi, pri čemer se upošteva: 
 

− standard SIST EN ISO 15384:2020, ki je nadomestil standard EN 15614 

− izdela se na način in po vzorcu tipizacije zaščitne gasilske obleke  
 
Predlog pripravi strokovna služba in ga pošlje v pregled in dopolnitve članom komisije za 
tehniko. 
 

Ad 3. 

Razpis za sofinanciranje GZRO 2021 

Predsednik komisije je na 7. seji komisije za tehniko članom komisije podal odgovor komisije 

za razpis sofinanciranja GZRO. Odgovor je zapisan v točki 4, zapisnika 7. seje komisije za 

tehniko.  

 

Glede na odgovor komisije za sofinanciranje se ponovno pregledajo vrednosti do sedaj 

nabavljenih logističnih vozil in se na osnovi upoštevanja primerjave realnih vrednosti / 

izhodiščnih vrednosti ostalih gasilskih vozil (83,75%) določijo predlagane izhodiščne vrednosti 

za skupino logističnih vozil, življenjska doba ter omejitve, in sicer: 

 



 

3 / 3 

a) izhodiščne vrednosti: 

Vrsta vozila podvozje nadgradnja Skupaj 

VGV 26.000,00 € 11.000,00 € 37.000,00 € 

GVL-1 45.000,00 € 17.000,00 € 62.000,00 € 

GVL-2 80.000,00 € 25.000,00 € 105.000,00 € 

GTV 67.000,00 € 42.000,00 € 109.000,00 € 

GVK 84.000,00 € 84.000,00 € 168.000,00 € 

 

življenjska doba: 

• vozila VGV in GVL-1; 15 let 

• vozila GVL-2, GTV in GVK; 25 let 

 

b) omejitve: 

• soglasje župana in pozitivno mnenje regijskega poveljnika 

 

Ad 4. 

Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

 

Kombinezon za gašenje gozdnih požarov: 
 
Model: RANGER 2.0. - rumen 

Proizvajalec: S-GARD 

Dostavil: GAMAT D.O.O. 

Ugotovitev:  

Obleka ne ustreza zahtevam tipizacije.  

Ugotovljene neskladnosti s tipizacijo - prsni žepi, premali hlačni žepi, rdeča barva trakov, ni 

etikete, ni kapuce v ovratniku, neustrezna obroba hlačnice, neustrezna barva. 

 

Ad 5. 

Razno 

 

Ni razprave 

 

Seja je bila zaključena ob 17:30 uri. 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


