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Z A P I S N I K 
 

13. seje Komisije za tehniko Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 25. 11. 2021 od 14. uri v 

prostorih Gasilske zveze Slovenije. 

 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Klemen Repovš, Marko Bokal, Beno Donko (MiTeam), Marko 

Tomazin, Slavec Denis (MiTeam) 

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 12. seje 

2. Pregled in obravnava predloga spremembe tipizacije GZO za gozdne požare 

3. Obravnava vlog za mnenja k gasilskim vozilom 

4. Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

5. Razno 

 

Prisotni so predlog dnevnega reda potrdili. 

 

Ad 1. 

Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 

Predsednik komisije je pozval navzoče k morebitnim pripombam na zapisnik 12. seje. Ker 

prisotni nimajo pripomb se sprejme 

Sklep št. 1: 

Potrdi se zapisnik 12. seje komisije za tehniko. 

 

Ad 2. 

Pregled in obravnava predloga spremembe tipizacije GZO za gozdne požare 

Predsednik komisije seznani prisotne, da je bil za zaščitne obleke za gašenje požarov v naravi 
razveljavljen standard EN 15614, ki ga nadomešča nov standard EN 15384. Vsled temu je 
pripravljen predlog novega standarda kakovosti (tipizacije) GZS za zaščitno obleko za gašenje 
požarov v naravi. Predlog je bil vsem članom komisije posredovan kot gradivo. Komisija je 
predlog pregledala in dopolnila v delu ki govori o prekrivanju in spenjanju bluze in hlač.  
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Sklep št. 2: 

Predlog novega standarda kakovosti (tipizacija) GZS za zaščitno obleko za gašenje požarov v 

naravi se potrdi in posreduje v pregled še Komisiji za požare v naravi GZS.  

 
Ad 3. 

Obravnava vlog za mnenja k gasilskim vozilom 

Predsednik komisije poda v obravnavo vloge za mnenja k gasilskim vozilom, ki so bila v 
gradivu za sejo in sicer: 
 

• vloga PGD Črnuče za zmanjšanje količine vode na vozilu GVC-2 

• vloga PGD Žalec za rabljeno vozilo GVC-2 

• vloga PGD Šempeter za vozilo GVCZD-2 in HTRV 
 
Po pregledu vlog in njihovih obrazložitev in argumentacij se sprejme: 
 

• vloga PGD Črnuče za zmanjšanje količine vode na vozilu GVC-2 - se ne odobri 

• vloga PGD Žalec za rabljeno vozilo GVC-2 – se odobri 

• vloga PGD Šempeter za vozilo GVCZD-2 - se ne odobri 

• vloga PGD Šempeter za vozilo HTRV - se ne odobri 
 
Vlagateljem se pripravijo in pošljejo pisni odgovori. 
 
 

Ad 4. 

Pregled skladnosti opreme s tipizacijo GZS 

 
Gasilska zaščitna čelada: 
 
Model: HEROS H30 

Proizvajalec: ROSENBAUER 

Dostavil: ROSENBAUER 

Ugotovitev:  

Čelada ustreza zahtevam tipizacije. 

 
Model: F2 XR 

Proizvajalec: MSA GALLET 

Dostavil: ROSENBAUER 

Ugotovitev:  

Čelada ustreza zahtevam tipizacije. 

 
Gasilski zaščitni škornji: 
 
Model: FIRE EAGLE PRO 
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Proizvajalec: HAIX 

Dostavil: WEBO.SI 

Ugotovitev:  

Škornji ustrezajo zahtevam tipizacije. 

Pas za gasilsko delovno obleko in uniformo: 
 
Proizvajalec: BAS d.o.o. 

Dostavil: BAS d.o.o. 

Ugotovitev:  

Pas ustreza zahtevam tipizacije. 

 

Ad 5. 

Razno 

 

Komisija se seznani z prejetim komentarjem na tipizacijo gasilskih vozil za gozdne požare, ki jo 

je posredoval g. Jaša Saražin.  

Komisija predlaga, da se pri razpisu za sofinanciranje GZRO pri nadtlačnih ventilatorjih obstoječ 

pogoj za sofinanciranje spremeni, tako da se glasi:  

NADTLAČNI VENTILATOR 

minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 

20.000 m3/h oz. 15.000 m3/h po AMCA 

standardu 240 

VREDNOST   

   NV 3.000,00   

 

Seja se zaključi ob 17. uri. 

 
 

 Zapisal: 

 Dušan Vižintin Predsednik komisije: 

 Klemen Repovš 


