Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
11. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 31. 8. 2021 od 10. do 15. ure in
6.9.2021 od 9. do 13. ure v prostorih Gasilske zveze Slovenije.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Klemen Repovš, Marko Bokal, Beno Donko, Marko Tomazin
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE: 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 10. seje
2. Pregled in obravnava predlogov sprememb tipizacije gasilskih vozil
3. Razno
Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili.
Ad 1.
Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnik 10. seje. Ker
prisotni nimajo pripomb se sprejme
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 10. seje komisije za tehniko.
Ad 2.
Pregled in obravnava predlogov sprememb tipizacije gasilskih vozil
Predsednik komisije seznani prisotne z prejetimi predlogi za spremembe tipizacije gasilskih
vozil iz strani gasilskih regij in proizvajalcev gasilskih vozil. Predloge so podala gasilska
društva in gasilske zveze iz naslednjih regij:
−
−
−
−

Savinjsko Šaleške
Gorenjske
Notranjske
Posavske
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− Zasavske
− Ljubljana 3
− Podravske
Iz strani proizvajalcev nadgradenj gasilskih vozil so prispeli predlogi:
−
−
−
−

SVIT ZOLAR
AC Žunkovič
Rosenbauer
Webo Maribor

Komisija je pregledala predloge in jih obravnavala. Na osnovi sprejetih predlogov se bo
oblikoval čistopis sprememb, ki ga komisija ponovno pregleda na seji 16.9.2021 ter ga
pripravi kot gradivo v potrditev poveljstva GZS
Ad 3.
Razno
Komisija predlaga, da se glede na spremembo tipizacije gasilskih vozil URSZR predlaga
sprememba meril in kriterijev za opremljanje gasilskih enot vezano na normative glede
gasilskih vozil, in sicer:
KAT
I
II

III
IV
V
VI

VII

TRENUTNO
GVV-1 oziroma (GV-1)3 in
(GVM-1)8
GVC-16/24 in GV-2 oziroma
GVC-16/25 in GVM-1, (AL)4,
(AC)7
GVC-16/15, GVC-24/50, GVM1, (AL)4, (AC)7
PV-1, (GVC- 16/15)5, GVC24/50, GVM-1, (AL)4, (AC)7
PV-1, (GVC- 16/15)5, GVC24/50, GVM-1, AL, (AC)7
končno število gasilcev in
oprema se določi s posebnim
elaboratom
končno število gasilcev in
oprema se določi s posebnim
elaboratom

PREDLOG
GVV-1 ali GVV-2 oziroma (GV1)3 in (GVM-1)8, (GVC-3)7
GVV-2 ali GVC-1 in GVM-1,
(ALK)4, (GVC-3)7
GVC-1, GVC-2, GVM-1, (ALK)4,
(GVC-3)7
GVC-1, prej GVC 16/25
GVC-1, (GVC-2)5, GVM-1, PV-1, GVC-2, prej GVC 24/50
(ALK)4, (GVC-3)7
GVC-3, prej AC
9
(GVC-1) , GVC-2, GVM-1, PV-1,
ALK, (GVC-3)7
končno število gasilcev in
oprema se določi s posebnim
elaboratom
končno število gasilcev in
oprema se določi s posebnim
elaboratom
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3) če je enota oddaljena
manj kot 15 minut vožnje
od enote višje kategorije

3) če je enota oddaljena manj
kot 15 minut vožnje od
enote višje kategorije

4) če je enota osrednja enota
v občini in ima v svojem
požarnem okolišu objekte
višje od P+4, pri čemer
lahko to opremo zagotovi
več sosednjih občin

4) če je enota osrednja enota
v občini in ima v svojem
požarnem okolišu objekte
višje od P+3, pri čemer
lahko to opremo zagotovi
več sosednjih občin

5) če enota opravlja naloge v
skladu z 20. členom te
uredbe, in ji pripada HTV
ali TRV-1, se GVC-16/15
nadomesti z GVC-16/25

5) v občinah z zadostno
oskrbo s požarno vodo, se
lahko namesto GVC-2
nabavi še en GVC-1

7) v občinah, kjer se za
oskrbo s požarno vodo
oceni, da potrebujejo
avtocisterno, se lahko
nabavi avtocisterna.
Nabavo avtocisterne mora
občina vključiti v program
razvoja in nabave opreme,
ki ga potrdi župan občine

7) v občinah, kjer se za oskrbo
s požarno vodo oceni, da
potrebujejo GVC-3, se
lahko nabavi GVC-3.
Nabavo GVC-3 mora občina
vključiti v program razvoja
in nabave opreme, ki ga
potrdi župan občine

8) če ima enota že ustrezno
gasilsko vozilo in osebno
zaščitno opremo po
minimalnih merilih

8) če ima enota že ustrezno
gasilsko vozilo in osebno
zaščitno opremo po
minimalnih merilih

GVC-1, prej GVC 16/25
GVC-2, prej GVC 24/50
GVC-3, prej AC

9) glede na potrebe lahko tudi
dva GVC 1

Zapisal:
Dušan Vižintin

Predsednik komisije:
Klemen Repovš
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