
 

Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana 

 

 

                

 

www.gasilec.net | E: gzslovenije@siol.net | T: +386 1 241 97 50 | F: +386 1 241 97 64 | TRR: 05100-8010163361 | ID za DDV SI63471736 

Št.: GZS-26/2021 

Datum: 15. 2. 2021 

GASILSKIM ZVEZAM 

ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 

 

Zadeva: IZHODIŠČA ZA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE 

OPREME ZA OBDOBJE 1. 6. 2020 -  30. 4. 2021 

Spoštovani.  

Generalni direktor URSZR je s sklepom z dne 11. 2. 2021 imenoval Komisijo za izvedbo razpisa 
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2021. Sredstva za izvedbo razpisa 
v letu 2021 v višini 2.400.000,00 EUR so zagotovljena v finančnem načrtu MORS, URSZR za leto 
2021 na proračunski postavki 6309 na kontih 4310 in 4120. 
 
Komisija za tehniko in Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje za leto 2020 sta skozi celo 
leto aktivno pripravljali izhodišča za naslednji razpis, sprejeta pa so bila na 14., 16. in 18. seji 
Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Izhodišča je končno potrdila novo imenovana Komisija za 
izvedbo razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2021 na dopisni 
seji v dneh 12. do 15. 2. 2021. 
 
V Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za leto 2021 (za obdobje 
nabave 1. 6. 2020 – 30. 4. 2021), ki bo izšel do sredine marca 2021, bo poleg razpisnih pogojev 
iz leta 2020 vključeno še spodaj našteto:  
 

- za vsa vozila se pri obračunu sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost iz razpisa, v 
kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od izhodiščne, se kot izhodišče za sofinanciranje 
upošteva plačana vrednost vozila; 

 
- PGD I. kategorije se sofinancira nabava GVC-16/25 (namesto GVV-1) v izhodiščni 

vrednosti vozila GVC-16/25 ob upoštevanju ostalih razpisnih pogojev; 
 

- v sofinanciranje se vključi logistična vozila: VGV, GVL-1, GVL-2, GTV, GVK: 
 

Izhodiščne vrednosti: 

Vrsta vozila podvozje nadgradnja Skupaj 

VGV 26.000,00 € 11.000,00 € 37.000,00 € 

GVL-1 45.000,00 € 17.000,00 € 62.000,00 € 

GVL-2 80.000,00 € 25.000,00 € 105.000,00 € 

GTV 67.000,00 € 42.000,00 € 109.000,00 € 

GVK 84.000,00 € 84.000,00 € 168.000,00 € 
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Življenjska doba: 
o vozila VGV in GVL-1; 15 let 
o vozila GVL-2, GTV in GVK; 25 let. 

 
PGD mora predhodno razpolagati z osnovnimi operativnimi vozili po merilih glede na 
kategorijo. 
Vlogi na razpis je potrebno priložiti sklep župana in mnenje regijskega poveljnika. 
 

- doda se dikcija, ki omogoča upoštevanje kupoprodajne pogodbe v primeru nakupa vozila 
od fizične osebe; 

 
- potopne črpalke (230V, DIN 14425, min. 700 l/min pri 0 barih) se sofinancirajo brez 

dodanega PRCD-K zaščitnega stikala; zaščitna stikala PRCD-K,-S pa se še naprej 
sofinancirajo kot ločen predmet razpisa. 

         Izhodiščna vrednost PČ brez PRCD stikala je 1.600,00 €; 
 

- v sofinanciranje se vključi potopne črpalke (230V, SIST EN ISO 9906, min. 700 l/min pri 0 
barih). Izhodiščna vrednost teh črpalk je 1.600,00 €. 

 
- v sofinanciranje se vključi sofinanciranje motorne brizgalne, ki ustrezajo SIST EN 14466-

PFPN 10-1500. Izhodiščna vrednost je enaka  kot za ostale MB in sicer 12.000 EUR; 
 

- sofinancira se gasilske zaščitne obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz 
različnega modela jakne in hlač ob pogoju, da imata oba samostojna certifikata in 
certifikat to dopušča. 

 
 
Končno vsebino razpisa bo potrdila Komisija za izvedbo razpisa za sofinanciranje, ki jo bo 
predhodno poslala v potrditev pravni službi.  
 
Prosimo, da spremljate objave glede razpisa za sofinanciranje ter pravočasno pripravite vso 
potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis, ki jo bo že standardno potrebno poslati po 
Vulkanu in z vsemi prilogami tudi po navadni pošti s priporočeno pošiljko do roka na URSZR.  
 
 
Gasilske zveze prosimo, da z dopisom seznanijo svoja gasilska društva.  
 
 
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 
 

        Poveljnik: 
                                                                                                              Franci Petek                                       

                                                                                       
                                                                                                          


