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Z A P I S N I K 
 

12. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 16. 9. 2021 od 9. uri v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije. 

 

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

Denis 

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 11. seje 

2. Pregled in obravnava končnega predlog spremembe tipizacije gasilskih vozil 

3. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

4. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnik 11. seje. Ker 

prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnik 11. seje komisije za tehniko. 

 

Ad 2. 

Pregled in obravnava končnega predloga spremembe tipizacije gasilskih vozil 

Predsednik komisije seznani prisotne, da je bil na osnovi razprave o spremembah tipizacije 
gasilskih vozil na 11. seji komisije pripravljen čistopis. Komisija pregleda čistopis in ga dopolni 
ter potrdi kot predlog za spremembo tipizacije gasilskih vozil, ki se kot tak pošlje v obravnavo 
in potrditev Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. 
 
 
 
 



 

2 / 4 

Ad 3. 

Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

Gasilska zaščitna obleka: 
 
Model: FIRE SECURITEX (JAKNA B_224_S1 in HLAČE H_560_S1) 

Proizvajalec: PREVENT & DELOZA 

Dostavil: PREVENT & DELOZA 

Ugotovitev:  

Obleka ustreza zahtevam tipizacije. 
 
Model: JAKNA FIR322-A, HLAČE FIR323-A 

Proizvajalec: BALLYCLARE 

Dostavil: MF PLUS 

Ugotovitev:  

Obleka ustreza zahtevam tipizacije – dostaviti morajo manjkajoč test požarnega manikina. 

 
Model: JAKNA FIR326, HLAČE FIR327 

Proizvajalec: BALLYCLARE 

Dostavil: MF PLUS 

Ugotovitev:  

Ni pregledana, ker ni bil dostavljen vzorčni model obleke, prav tako pa manjka test požarnega 

manikina. 

 
Gasilska zaščitna čelada: 
 
Model: HPS SAFEGUARD 

Proizvajalec: DRAGER 

Dostavil: WEBO.SI 

Ugotovitev:  

Čelada ustreza zahtevam tipizacije – dostaviti morajo manjkajočo izjavo o skladnosti v 

slovenskem jeziku.  

 
Gasilske zaščitne rokavice: 
 
Model: HOLIK ANGEL 

Proizvajalec: HOLIK 

Dostavil: WEBO.SI 

Ugotovitev:  

Rokavice ustrezajo zahtevam tipizacije – dostaviti morajo manjkajoča navodila v slovenskem 

jeziku.  
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Gasilski zaščitni škornji: 
 
Model: FIRE HIRO 3.0. in FIRE EAGLE PRO 

Proizvajalec: HAIX 

Dostavil: GAMAT 

Ugotovitev:  

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije. 

 
Model: VOLCANO C in VOLCANO BOAC 

Proizvajalec: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD 

Dostavil: PROSAFE 

Ugotovitev:  

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije. 

 
Model: MISSOULA 2.0. 

Proizvajalec: HAIX 

Dostavil: WEBO.SI 

Ugotovitev:  

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije. 

Model: BOROS B1 in BOROS B4 

Proizvajalec: ROSENBAUER 

Dostavil: ROSENBAUER 

Ugotovitev:  

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije. 

 

Ad 4. 

Razno 

 
Komisija se dogovori za naslednji plan dela za leto 2022: 

 Naloga Časovni okvir Nosilec naloge 

1.  Implementacija tipizacije gasilskih vozil stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 

-predsednik delovne skupine 

za preglede gas. vozil 

2. Posodobitev standardov za osebno in zaščitno 

opremo gasilca 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 

3. Spremljanje razvoja podvozij za gasilska vozila 

in izdajanje mnenj o njihovi ustreznosti glede 

na tipizacijo ter sodelovanje z nadgraditelji 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 

-predsednik delovne skupine 

za preglede gas. vozil 

4. Pregledi gasilskih vozil z ugotavljanjem 

ustreznosti glede na tipizacijo  

stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 
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 -predsednik delovne skupine 

za preglede gas. vozil  
5. Izdajanje mnenj o ustreznosti osebne in 

skupne zaščitne opreme 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 

6. Spremljanje razvoja gasilske tehnike in 

pripravljanje predlogov za njihovo uvajanje 

 

stalna naloga  

 

-predsednik Komisije za 

tehniko 

-predsednik delovne skupine 

za preglede gas. vozil 

7. Spremljanje in nadziranje izvajanja tipizacije 

gasilske zaščitne in reševalne opreme v 

gasilskih organizacijah in pri proizvajalcih 

stalna naloga  

 

-predsednik Komisije za 

tehniko 

8. Strokovna ekskurzija komisije za tehniko – 

obisk gasilskega sejma Interschutz 2021 

v času sejma -predsednik Komisije za 

tehniko 

9. Aktivno delo komisije: 

-4 - 6 sej 

-druge aktivnosti članov po programu dela 

stalna naloga -predsednik Komisije za 

tehniko 

 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


