
Na podlagi 7. člena Statuta Gasilske zveze Ormož je Upravni odbor GZ Ormož, na podlagi 

predhodnega soglasja Občine Ormož, na svoji seji, dne 27.01.2014 sprejel 

 

 

 

PRAVILNIK  

o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme 
 

 

 

I. SPLOŠNI DEL 

 

1. člen 

(namen pravilnika) 

 

Gasilska zveza Ormož (v nadaljevanju: »zveza«) in Občina Ormož (v nadaljevanju: »občina«) 

s tem pravilnikom določata naslednje: 

- življenjsko dobo operativne uporabnosti posamezne gasilske tehnike in druge 

reševalne opreme, 

- razmerje sofinanciranja nabave gasilske opreme v % med Prostovoljnimi gasilskimi 

društvi vključenih v GZ Ormož (v nadaljevanju: »društvo«) in občino, 

- vrstni red zamenjave, nove nabave, ter posodobitev posamezne gasilske tehnike in 

druge reševalne opreme, 

- odpis in odprodajo stare gasilske tehnike in reševalne opreme,  

- imenovanje Komisije za opremljanje. 

 

 

2. člen 

(življenjska doba) 

 

Življenjska doba se določi na podlagi sprejetih normativov Gasilske zveze Slovenije in ocene 

stanja operativne uporabnosti in varnosti posamezne gasilske tehnike ter druge reševalne 

opreme. 

 

Oceno stanja operativne uporabnosti posamezne gasilske tehnike in druge reševalne opreme 

izdela Komisija za opremljanje v sodelovanju s posameznim društvom. 

 

 

3. člen 

(razmerje sofinanciranja) 

 

Razmerje sofinanciranja nabave gasilske opreme se določi na podlagi: 

- Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 

pomoč (v nadaljevanju: »uredba«); z  Merili o organiziranju in opremljanju gasilskih 

enot (v nadaljevanju (»merila«); 

- Veljavne tipizacije gasilskih vozil, ki je sprejeta na Gasilski zvezi Slovenije; 

- Operativnega načrta občine; 

- Ocene stanja in starosti razpoložljive gasilske tehnike – prekoračene življenjske dobe; 



- Poškodovane ali uničene gasilske tehnike. 

 

 

4. člen 

(vrstni red zamenjave) 

 

Vrstni red zamenjave poteka po sprejetem terminskem planu, ki ga sprejme Upravni odbor 

zveze (v nadaljevanju: »UO zveze«) za obdobje petih let. Po tem planu se vsako leto 

namenijo sredstva, v načrtovani višini, ki se predhodno uskladijo z načrtovano finančno 

konstrukcijo, katero pripravi društvo.  

 

Brez predhodno usklajene in potrjene finančne konstrukcije z občino se načrtovana gasilska 

tehnika ne more uvrstiti v vrstni red zamenjave oziroma nabave. Terminskega plana društva 

ne more preskočiti, brez soglasja zveze. 

 

Društvo, ki v posameznem obdobju namerava nabaviti – zamenjati gasilsko vozilo ali 

motorno črpalko, mora pred pričetkom izvedbe postopka Javnega naročanja nasloviti na 

gasilsko zvezo vlogo z naslednjimi podatki: 

- opis načrtovane nabave - z osnovnimi podatki, 

- ocenjena vrednost nabave, 

- merilo izbora, 

- finančna konstrukcija z viri financiranja, 

- termin nabave – prevzem, 

- sklep Upravnega odbora društva o resnosti nabave. 

 

Odstop društva od realizacije že potrjenega sklepa zveze, pa se obravnava kot neresno dejanje 

in se načrtovana sredstva prenesejo v naslednjo nabavo gasilske tehnike, ki sledi po petletnem 

planu. Sredstva se ne prenesejo samo v primeru višje sile in objektivnih razlogov, ki jih 

ugotavlja Komisija za opremljanje.  

 

Če se društvo odpoveduje načrtovane gasilske tehnike, je to potrebno jasno izraziti s pisno 

izjavo o odstopu od planirane nabave sredstva. Zveza ima pravico prerazporediti neporabljena 

sredstva za nabavo druge gasilske tehnike. 

 

 

5. člen 

(odpis stare gasilske tehnike) 

 

Stara gasilska tehnika se lahko odpiše po zaključeni določeni življenjski dobi. Odpisano 

gasilsko tehniko lahko društvo proda po tržni vrednosti. Prodajo izvede društvo po sprejetem 

sklepu upravnega odbora društva in s soglasjem zveze. Društvo lahko tudi odpisano gasilsko 

tehniko obdrži ali pa jo podari za druge namene – gasilski muzej.  

 

Vsi prihodki od prodane opreme posameznega društva se delijo v enakem procentu med 

zvezo in društvom, kot je za tisto opremo predvideno sofinanciranje nabave nove opreme s  

tem pravilnikom. Pridobljena sredstva v zvezo so namenska sredstva za nabavo gasilske 

tehnike oz. druge gasilske opreme. 

 



V kolikor je potreba po odpisanem vozilu v katerem koli društvu znotraj zveze, ima to društvo 

predkupno pravico. Prodaja oz. nakup znotraj zveze se izvede pod enakimi pogoji 

sofinanciranja kot nakup oz. prodaja izven zveze. Na predlog Komisije za opremljanje to   

obravnava in potrjuje UO zveze. 

 

Občina sofinancira vzdrževanje gasilske tehnike in pokrivata ostale stroške zavarovanja ter 

registracije do določene življenjske dobe. Po tem obdobju so, po izdanem sklepu UO GZ, 

nastali tekoči in izredni stroški predmet društva.  

 

Občina sofinancira vzdrževanje gasilske tehnike in pokrivata ostale stroške zavarovanja ter 

registracije le za vozila, ki posameznemu društvu pripadajo glede na kategorijo v skladu z 

merili. V izjemnih primerih lahko občina sofinancira vzdrževanje gasilske tehnike in 

pokrivata ostale stroške zavarovanja ter registracije za vozila, ki so nujno potrebna za 

zagotavljanje operativne sposobnosti posameznega društva oz. zveze. Oceno o potrebnosti 

gasilske tehnike izdela Komisija za opremljanje. Izdelano oceno obravnava in potrjuje 

Upravni odbor zveze. 

 

Po prevzemu nove gasilske tehnike oziroma gasilskega vozila lahko društvo uporablja staro 

gasilsko vozilo še največ tri mesece. V tem času se uredijo postopki za odpis oziroma 

odprodajo po tržni vrednosti. 

 

V izjemnih primerih občina pokriva navedene stroške tudi po izteku življenjske dobe, vendar 

samo v primerih, ko se oceni, da je gasilska tehnika še vedno primerna in nujno potrebna za 

zagotavljanje operativne sposobnosti posameznega društva oz. zveze. Oceno o primernosti in 

varnosti gasilske tehnike izdela Komisija za opremljanje. Izdelano oceno obravnava in 

potrjuje Upravni odbor zveze. 

 

 

6. člen 

(imenovanje Komisije za opremljanje) 

 

Komisija za opremljanje imenuje UO zveze, na predlog Poveljstva. Komisija za opremljanje 

ima pet članov. 

 

Komisija za opremljanje izvaja naslednje naloge: 

- sodeluje pri popisu stare gasilske tehnike, 

- sodeluje pri odprodaji stare gasilske tehnike, 

- pripravlja kriterij za upravičenost nabave gasilske tehnike, 

- sodeluje pri izhodiščih za finančno konstrukcijo po petletnem planu, 

- pripravlja predloge petletnega plana in vrstni red nabave gasilske tehnike, 

- pripravlja izhodiščne vrednosti gasilske tehnike in druge opreme  

- pripravi seznam sofinancirane gasilske opreme, ki ni v skladu z merili društev in je 

upravičena do sofinanciranja v razmerju 20 % društvo in 80 % sredstev občine 

- pripravi seznam priporočljive gasilske opreme, ki ni v skladu z merili društev in je ni 

na seznamu sofinancirane gasilske opreme, je pa upravičena do sofinanciranja v 

razmerju 40 % društvo in 60 % sredstev občine 

 

 

 



II. ZAMENJAVA IN NABAVA NOVIH MOTORNIH ČRPALK 

 

7. člen 

(merila za zamenjavo motorne črpalke) 

 

Za zamenjavo in nabavo motornih črpalk (v nadaljevanju: MČ) veljajo naslednja merila: 

- življenjska doba operativne uporabnosti MČ je 35 let, 

- po preteku življenjske dobe operativne uporabnosti je društvo upravičeno do nabave in 

sofinanciranja MČ iz sredstev občine, 

- višina sofinanciranja nabave MČ je v razmerju 20 % društvo in 80 % občina. 

 

 

 

III. ZAMENJAVA IN NABAVA GVM (vozila za prevoz moštva - kombi) 

 

8. člen 

(zamenjava gasilskega vozila za prevoz moštva) 

 

Za zamenjavo in nabavo gasilskih vozil za prevoz moštva (v nadaljevanju: GVM) veljajo 

naslednja merila: 

- življenjska doba operativne uporabnosti GVM je 15 let, 

- po preteku življenjske dobe operativne uporabnosti je društvo upravičeno do nabave in 

sofinanciranja GVM iz sredstev občina, 

- višina sofinanciranje nabave GVM je v razmerju 20 % društvo in 80 % občina. 

 

V to skupino spadajo gasilska vozila, ki nimajo posebne operativne opreme za gašenje 

požarov in so namenjena predvsem za prevoz moštva in priklopnikov. Vozila so izrednega 

pomena za ohranjanje osnovne dejavnosti društva. Vozila niso namenjena za pridobitno 

dejavnost. 

 

 

9. člen 

(zamenjava GVM pred iztekom življenjske dobe) 

 

Če društvo zamenja GVM pred iztekom življenjske dobe je višina sofinanciranja naslednja: 

- od 1 do vključno 5 let normalne dobe operativne uporabnosti je 20 % 

- od 6 do vključno 10 let normalne dobe operativne uporabnosti je 40 % 

- od 11 do vključno 15 let normalne dobe operativne uporabnosti je 60 % 

- nad 16 let normalne dobe operativne uporabnosti je 80% 

 

Upošteva se doba operativne uporabnosti v društvu in ne od leta izdelave manjšega gasilskega 

vozila. 

 

Rabljena vozila, ki se nabavljajo v zvezi, za nadgradnjo v GVM ne smejo biti starejša od 2 let. 

 

 

 

 



IV. ZAMENJAVA IN NABAVA PV-1, GV-1 in GV-V1 (manjša gasilska vozila) 

 

10. člen 

(zamenjava manjšega gasilskega vozila) 

 

Za zamenjavo in nabavo manjših gasilskih vozil (v nadaljevanju: GV) veljajo naslednja 

merila: 

- življenjska doba operativne uporabnosti GV je 20 let, 

- po preteku življenjske dobe operativne uporabnosti je društvo upravičeno do nabave in 

sofinanciranja GV iz sredstev občine, 

- višina sofinanciranje nabave GV je v razmerju 80 % društvo in 20 % občina. 

 

V to skupino spadajo naslednja manjša gasilska vozila in sicer: poveljniško vozilo za vodenje 

gasilskih intervencij PV-1, gasilsko vozilo za prevoz opreme in moštva GV-1, gasilno vozilo 

za prevoz moštva, opreme in vode GVV-1. 

 

 

11. člen 

(zamenjava GV pred iztekom življenjske dobe) 

 

Če društvo zamenja GV pred iztekom življenjske dobe je višina sofinanciranja naslednja: 

- od 1 do vključno 5 let normalne dobe operativne uporabnosti je 5 % 

- od 6 do vključno 10 let normalne dobe operativne uporabnosti je 20 % 

- od 11 do vključno 15 let normalne dobe operativne uporabnosti je 40 % 

- od 16 do vključno 20 let normalne dobe operativne uporabnosti je 60 % 

- nad 21 let normalne dobe operativne uporabnosti je 80 % 

 

Upošteva se doba operativne uporabnosti v društvu in ne od leta izdelave (GV) manjšega 

gasilskega vozila. 

 

Rabljena GV, ki se nabavljajo v zvezi, za gasilsko ali drugo operativno posredovanje ne 

smejo biti starejša od 5 let. 

 

 

 

V. NABAVA - ZAMENJAVA GVC (večja vozila) 

 

12. člen 

(zamenjava večjega gasilskega vozila) 

 

Za zamenjavo in nabavo gasilskih vozil s cisterno (v nadaljevanju: GVC) veljajo naslednja 

merila: 

- življenjska doba operativne uporabnosti GVC je 25 let, 

- po preteku življenjske dobe operativne uporabnosti je društvo upravičeno do nabave - 

zamenjave vozila ter sofinanciranja iz sredstev občine, 

- višina sofinanciranje nabave je v razmerju 20 % društvo in 80 % sredstev občine, 

 



V to skupino spadajo naslednja večja gasilska vozila in sicer: večje gasilno vozilo z vodo 

GVC 16/24, večje gasilno vozilo z vodo GVC 16/25, večje gasilsko vozilo z vodo 24/50. 

 

Za vsa večja vozila velja, da se sofinancirajo do osnovne nadgradnje, brez mobilne opreme 

(generatorji, cevi, armature, potopne črpalke itd.). Oprema za navedena vozila se lahko  

dodatno sofinancira po sklepu UO zveze. 

 

 

13. člen 

(zamenjava GVC pred iztekom življenjske dobe) 

 

Če društvo zamenja GVC pred iztekom življenjske dobe je višina sofinanciranja naslednja: 

- od 1 do vključno 5 let normalne dobe operativne uporabnosti je 5 % 

- od 6 do vključno 10 let normalne dobe operativne uporabnosti je 10 % 

- od 11 do vključno 15 let normalne dobe operativne uporabnosti je 20 % 

- od 16 do vključno 20 let normalne dobe operativne uporabnosti je 40 % 

- od 21 do vključno 25 let normalne dobe operativne uporabnosti je 60 % 

- nad 26 let normalne dobe operativne uporabnosti je 80 % 

 

Upošteva se doba operativne uporabnosti v društvu in ne od leta izdelave večjega gasilskega 

vozila. 

 

Rabljena večja gasilska vozila, ki se nabavljajo v zvezi, za gasilsko ali drugo operativno 

posredovanje ne smejo biti starejša od 5 let. 

 

 

14. člen 

(sofinanciranje posebnih gasilskih vozil) 

 

Ostala gasilska vozila kot so: cisterne za oskrbo s pitno vodo, avtolestve in druga posebna 

tehnična vozila se sofinancirajo po posebnem ključu, katera nabava ni predmet tega 

pravilnika. 

 

 

 

VI. KRITERIJI ZA ZAMENJAVO IN OBNOVO GASILSKE TEHNIKE 

IN OPREME TER ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA 

 

15. člen 

(vrstni red zamenjave gasilske tehnike) 

 

Pri določitvi vrstnega reda zamenjave ali nabave gasilske tehnike in opreme je potrebno 

upoštevati: 

- kategorizacijo društva, 

- izpolnjevanje pogojev po merilih kategorizacije društva, 

- upravičeno potrebo po nabavi za določeno enoto, 

- splošno in operativno aktivnost ter usposobljenost društva, 

- predhodna sofinanciranja v zadnjih letih, 

- vire financiranja in izdelano finančno konstrukcijo, 



- poškodbe ali uničenje gasilske tehnike ob izrednih dogodkih, 

 

Predvidene zamenjave oziroma nabave gasilske tehnike in opreme ter druga investicijska 

vlaganja, ki se sofinancirajo iz naslova občine, predhodno obravnava Komisija za 

opremljanje, katera pripravi strokovno mnenje za Upravni odbor zveze. 

 

Če se društvo spremeni kategorizacija, se upošteva merilo glede na novo kategorizacijo, ki jo 

sprejme občina. 

 

 

 

VII. DRUGA GASILSKO – REŠEVALNA OPREMA 

 

16. člen 

(zamenjava gasilske reševalne opreme) 

 

Druga gasilsko – reševalna oprema se zamenjuje in nabavlja po vsakoletnem planu, ki ga 

pripravi Komisija za opremljanje in ga sprejme UO zveze. 

 

Pri opremljanju društev se upošteva kategorizacija društva in ocena ogroženosti posameznega 

požarnega območja, ki ga pokriva društvo. 

 

Društva se lahko opremljajo samo s tipizirano osebno zaščitno in drugo reševalno opremo. 

 

 

17. člen 

(življenjska doba gasilske reševalne opreme) 

 

Življenjska doba gasilske reševalne opreme je naslednja: 

- Gasilska zaščitna obleka 10 let 

- Gasilska zaščitna čelada 10 let 

- Gasilski kombinezon 10 let 

- Gasilski škornji 5 let 

- Gasilski pas 10 let 

- Izolirni dihalni aparat 15 let 

 

 

18. člen 

(višina sofinanciranja) 

 

Pri prvi nabavi oz. po preteku življenjske dobe operativne uporabnosti oz. odpisu je društvo 

upravičeno do nabave - zamenjave gasilsko reševalne opreme ter sofinanciranja iz sredstev 

občine za opremo, ki je v pristojnosti gasilske javne službe občine. 

 

- višina sofinanciranja nabave osebne zaščitne opreme in gasilsko reševalne opreme v 

skladu z merili in opreme s seznama sofinancirane gasilske opreme je v razmerju 20 % 

društvo in 80 % sredstev občine  

- višina sofinanciranje nabave gasilsko reševalne opreme je v razmerju 40 % društvo in 

60 % sredstev občine za opremo s seznama priporočljive opreme.   



- višina sofinanciranje nabave gasilsko reševalne opreme je v razmerju 60 % društvo in 

40 % sredstev občine za opremo, ki ni vključena v merila, je ni na seznamu 

sofinancirane opreme, presega minimalne pogoje meril in je ni na seznamu 

priporočljive opreme.   

 

Oprema, ki je potrebna za operativno sposobnost na nivoju zveze in ni v skladu z merili se 

financira oz. sofinancira po posebnem ključu, katera nabava ni predmet tega pravilnika. 

 

 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

 

19. člen 

(načrt sofinanciranja) 

 

Vsako nabavo in zamenjavo pri kateri je predvideno sofinanciranje s strani občine spremlja in 

sodeluje Komisija za opremljanje. Nabava opreme in gasilske tehnike, ki se sofinancira iz 

naslova občine, mora potekati po petletnem planu, ki ga sprejme UO zveze. 

 

UO zveze mora v letnem finančnem načrtu sofinanciranja nabave gasilske tehnike in druge 

opreme upoštevati sprejeti petletni plan, Merila za organiziranje in opremljanje društev in 

seznam sofinancirane in priporočljive opreme. Zveza je dolžna eno leto pred iztekom 

veljavnega pet letnega plana izdelati nov plan, za obdobje petih let. 

 

Višina sofinanciranega zneska za posamezno gasilsko tehniko oz. drugo opremo se izračuna 

tako, da se pomnoži sofinancersko razmerje, določeno s tem pravilnikom, z izhodiščno 

vrednostjo posamezne  gasilske tehnike oz. druge opreme, katero je sestavni del letnega plana.  

 

Sofinancerski deleži se izračunavajo brez upoštevanja DDV-ja. DDV je strošek društva. 

 

Gasilske uniforme niso predmet sofinanciranja, če ta pravilnik ne določa drugače. 

 

Gasilsko društvo je upravičeno do sofinanciranje opreme z druge in tretje alineje 19. člena, ko 

ima vso opremo s prve alineje 19. člena.  

 

Posamezno društvo, ki uporablja določeno vozilo v društvu več kot 25% dlje, kot je za to 

vozilo določena doba operativne uporabnosti s tem pravilnikom, se poveča določen delež 

sofinanciranja za 2,5%, v kolikor pa društvo uporablja vozilo 50% dlje, kot je za to vozilo 

določena doba operativne uporabnosti, pa se poveča delež sofinanciranja za 5%. 

 

 

20. člen 

(veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik prične veljati takoj po sprejemu na seji UO zveze.  

 

 

 

            Predsednik 

mag. Dejan Jurkovič, VGČ 


