
CENIK GASILSKIH STORITEV - sprejet na 7. seji Poveljstva GZS dne 29.1.2019

1. Moštvo 

CENA V EUR

1.1. na delavnik med 6. in 18. uro: na osebo in uro 16,70 

1.2. na delavnik, med 18. in 6. uro: na osebo in uro 22,30 

1.3. ob nedeljah in praznikih na osebo in uro 27,70 

1.4. izvedenske naloge: najnižja cena za vsako začeto uro 19,40 

1.5. svetovalne nal. in strokovna mnenja: najnižja cena za vsako začeto uro 34,70 

1.6. izdelava načrtov s področja požarnega varstva: najnižja cena za vsako začeto uro 34,70 

1.7. preventivni in kontrolni pregledi s področja varstva pred požari: najnižja cena za vsako začeto uro 22,20 

OPOMBA: PREHRANA NA INTERVENCIJI - V skladu s 25. členom Zakona o gasilstvu imajo gasilci,  

2. Gasilski avtomobili in priklopniki

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

2.1. pod 1500 kg skupne teže 30,80 157,40 

2.2. od 1500 do 3500 kg skupne teže 60,80 262,80 

2.3. nad 3500 kg skupne teže 90,60 375,20 

2.4. avtolestve, zglobna dvigala:

a) avtolestev ali dvigalo do 30 m 189,70 

b) avtolestev ali dvigalo nad 30 m 281,10 

2.5. tehnično reševalno avto 127,90 

2.6. tehnično reševalni avto z dvigalom 210,10 

3. Gasilne naprave, črpalke, stroji in druge naprave na motorni pogon

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

3.1. ročni gasilniki, vedrovke, nahrbtne brizgalne (gas. sred. po ceniku točke 12.) 5,80 

3.2. gasilnik S 50 (prah po ceniku točke 12.) 12,90 

3.3. gasilnik priklopnik S 250 (prah po ceniku točke 12.) 24,90 

3.4. električni vitel, električna rezalka, električni vrtalni stroj, električna žaga, električna črpalka 13,00 51,70 

3.5. potopna črpalka do 1000 1/min, sesalec za vodo, motor za čoln do 15 KW (20 KS), motorna žaga, 

rezalka na pogon z bencinskim motorjem, pretočna črpalka za olje (gorivo za motorje po ceniku točke 12.) 21,50 86,20 

3.6. potopna črpalka od 1000 do 2000 l /min, nadtlačni ventilator, motor za čoln nad 15 KW do 30 KW (20 

KS do 40 KS) agregat za črpanje in prenosne motorne brizgalne do 1000 l /min, generator za izmenični tok 

do 5 KWA, kompresor z garnituro za vrtanje 27,90 122,00 

3.7. potopna črpalka nad 2000 l/min, izven krmni motor nad 30 KW (40 KS) prenosna motorna brizgalna 

nad 1000 l/min in generator za izmenični tok nad Pn 5 KVA (gorivo za motorje po ceniku točke 12.) 37,00 161,30 

4. Lestve

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

4.1. prikolična lestev 29,60 107,50 

4.2. trodelna lestev 9,00 43,70 

4.3. A lestev, kljukasta lestev (1 lestvenik) 6,10 

5. Cevi

CENA V EUR

12 ur

5.1. Tlačne in sesalne cevi 8,10 

5.2. Specialne cevi (za olja ali kislino odporne) 10,00 

6. Armature

CENA V EUR

12 ur

6.1. hidrantni ključ, ključ za spajanje cevi, prehodne spojke, zaščitna mreža za sesalni koš 1,10 

6.2. sesalni koš, ročniki, trojak, medmešalec, razbremenilec pritiska 5,50 

6.3. hidrantni nastavek, ročnik za težko in srednjo peno, cevni mostiček (par) 19,50 

6.4. globinski sesalec 20,50 

6.5. oljni in vodni sesalnik 43,70 

če intervencija traja več kot štiri ure, pravico do brezplačne prehrane.



7. Zaščitne dihalne naprave

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

7.1. zaščitna maska - (filter po ceniku točke 12.) 9,90 

7.2. izolacijski dihalni aparat na stisnjen zrak (polnjenje zraka po ceniku točke 12.) 16,60 66,30 

7.3. izolacijski dihalni aparat na kisik (alkalni protoni po ceniku točke 12.) 16,60 66,30 

8. Naprave za razsvetljavo

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

8.1. električni ročni reflektor, električni reflektor s stativom in kablom, podvodna svetilka, navijak s 

kablom (pogon el. aparata se obračunava po točki 3.) 9,10 36,60 

9. Druga gasilska oprema

CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

9.1. reševalna naprava Rolglis 19,30 

9.2. reševalna vrv 3,90 

9.3. jeklena vrv (za vsakih 10 m) 2,80 

9.4. škripec, škripčevje 9,90 39,80 

9.5. avtogeni rezalni oz. varilni aparat (brez plina) 9,90 39,80 

9.6. plastični rezervoar 1000 l 8,30 33,20 

9.7. plastični rezervoar 2000 l 16,00 64,10 

9.8. plastični rezervoar 5000 l 21,30 92,80 

9.9. kramp,kladivo (macola) in drugo reševalno orodje 2,20 

9.10. vedro 2,20 

9.11. gasilski pas 4,40 

9.12. sekira 2,20 

9.13. reševalni kavelj 3,90 

9.14. mehanska dvigalna naprava, ročna dvigalka 9,90 

9.15. dvigalna blazina delovni tlak nad 1 bar (zrak po ceniku točke 13.)in tesnilni čepi 24,30 97,30 

9.16. dvigalna blazina, delovni tlak pod 1 bar (zrak po ceniku točke 13.) 33,20 132,60 

9.17. zaščitna obleka pred visokimi temperaturami 11,10 44,20 

9.18. zaščitna obleka za popolno zaščito in težka zaščitna obleka pred visokimi temperaturami 33,20 132,60 

9.19. megafon (brez stroškov za baterije) 19,90 

9.20. gumijasti čoln brez motorja 10,00 39,80 

9.21. čoln z motorjem (gorivo po tarifi) 39,70 199,00 

9.22. reševalni jopič 3,90 15,40 

9.23. gumi škornji, nizki ali visoki 8,30 

9.24. potapljaška obleka (suha) komplet 114,30 

9.25. potapljaška obleka (mokra) komplet 53,80 

9.26. šotor, do 10 ljudi 31,00 

9.27. šotor, nad 10 ljudi 44,20 

9.28. potapljaška obleka (polsuha) komplet 80,70 

10. Pavšalne storitve

CENA V EUR

10.1. odpiranje stanovanj 47,00 

10.2. odstranitev osebnega vozila z vozišča 35,90 

10.3. odstranitev tovornega vozila z vozišča 57,10 

10.4. meritve hidrantnega omrežja, preizkus notranje suhe hidrantne mreže 69,20 

10.5. pregled hidrantne omarice - plombiranje 4,70 

10.6. preizkus zunanje hidrantne mreže (za vsak hidrant) 5,40 

10.7. strokovna mnenja - za lokacijsko dovoljenje projekt lokacijskih del 168,00 

11. Naprave za javljanje požarov

CENA V EUR

11.1. priklop avtomatske javljalne naprave za prenos alarmnega signala (po naročniku/mesec) 97,40 

11.2. lažni alarm - posredovanje gasilske enote

a) do 30 min 322,60 

b) od 30 - 60 min 551,10 

c) nad 60 min po obračunu



12.1. Goriva, olja in čistilna sredstva

12.2. Material in mediji za naprave za zaščito dihal

12.3. Gasilna sredstva

12.4. Industrijski plini

12.5. Drugi materiali

12.6. Polnjenje jeklenk z zrakom

cena polnjenja jeklenke = cena zraka x volumen x tlak

CENA V EUR

1 liter zraka 0,01 

12.7. čiščenje aparata (brez maske) 6,60 

12.8. testiranje IDA na testni napravi 14,80 

12.9. testiranje naličnic, čiščenje 8,40 

PREVOZI PITNE VODE Z GASILSKIMI AVTOCISTERNAMI 

1. Gasilska avtocisterna do 4.000 l

CENA V EUR

- do 10 km oddaljenosti 52,70 

- vsak nadaljnji prevožen kilometer 2,60 

- delo na mestu na uro obratovanja 52,70 

- polnitev in praznjenje na en prevoz 15,10 

2. Gasilska avtocisterna do 8.000 l

CENA V EUR

- do 10 km oddaljenosti 75,20 

- vsak nadaljnji prevožen kilometer 3,70 

- delo na mestu na uro obratovanja 56,20 

- polnitev in praznjenje na en prevoz 23,30 

3. Gasilska avtocisterna nad 8.000 l

CENA V EUR

- do 10 km oddaljenosti 89,90 

- vsak nadaljnji prevožen kilometer 4,60 

- delo na mestu na uro obratovanja 63,20 

- polnitev in praznjenje na prevoz 37,20 

IZVAJANJE POŽARNE STRAŽE - V SKLADU S 37. ČLENOM ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM

CENA V EUR

1.1. na delavnik med 6. in 18. uro: na osebo in uro 16,70 

1.2. na delavnik, med 18. in 6. uro: na osebo in uro 22,20 

1.3. ob nedeljah in praznikih na osebo in uro 27,70 

12. Povračilo stroškov za potrošni material

Stroški za potrošni material točk 12.1. do 12.5. se obračunavajo po dnevnih cenah.

10*2,60 eur … cena prevoza za vsak nadaljni prevožen km (tja in nazaj)

- Stojnina vozila se obračuna v višini 70 % cene delovne ure.

52,70 eur … cena prevoza do 10 km oddaljenosti

52,70 EUR+ 10*2,60 EUR=78,70 EUR + delo na mestu/uro + polnjenje in praznjenje

Stroški prevoza se izračunajo takole:

1. Moštvo 

- Pri oddaljenosti nad 25 km se cena na km zniža za 10 %.

PRIMER IZRAČUNA:

Objekt, kamor peljemo vodo s cisterno do 4.000 l, je oddaljen 15 km. 



CENA V EUR CENA V EUR

1 ura 12 ur

2.1. pod 1500 kg skupne teže 30,80 157,40 

2.2. od 1500 do 3500 kg skupne teže 60,80 262,80 

2.3. nad 3500 kg skupne teže 90,60 375,20 

2.4. avtolestve, zglobna dvigala:

       a) avtolestev ali dvigalo do 30 m 189,70 

       b) avtolestev ali dvigalo nad 30 m 281,10 

2.5. tehnično reševalno avto 127,90 

2.6. tehnično reševalni avto z dvigalom 210,10 

*OPOMBA: 

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 1., 2., 3. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom  

(mirovanje vozila ob opravljanju požarne straže) se za gasilska vozila računa cena za 1 uro.

V primeru izvajanja požarne straže v skladu s 4. točko 1. odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred požarom 

(velika požarna ogroženost naravnega okolja) se za gasilska vozila računa cena po dejansko opravljenih urah.

CENA V EUR/HA

Pašnik 114,80 

Pašnik v zaraščanju 468,20 

Gozd listavcev do 20 let, naravni prirast 321,30 

Gozd listavcev nad 20 let, naravni prirast 229,50 

Gozd iglavcev - naravno mladovje 436,10 

Nasad do 5 let 2.386,90 

Nasad starejši

vrednost povečamo za 

3% letne obresti

Cene so brez DDV.

SMERNICE ZA OCENO ŠKODE PO POŽARU V NARAVNEM OKOLJU

2. Gasilska vozila*


