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Zadeva: Poročilo o odpiranju vlog na Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne 
in reševalne opreme v letu 2021 (Uradni list RS št. 44/21, z dne 16. 3. 
2021)

1. Odpiranje vlog je potekalo od 5. 5. 2021 do 10. 5. 2021 v prostorih Gasilske Zveze Slovenije, 
Tržaška 221, 1000 Ljubljana.

2. Odpiranje vlog je izvajala komisija za izvedbo postopka razpisa v sestavi:

 Klemen Repovš, predsednik, GZS;
 Tanja Tofil, podpredsednica, URSZR;
 Andrej Ambrožič, član, GZS;
 Darko Muhič, član, GZS;
 Neža Strmole, članica, GZS;
 Adriana Cividini, članica, GZS;
 Dušan Vižintin, član, GZS;
 Nina Dular, članica, GZS;
 Ana Stropnik, članica, URSZR;
 Mojca Kropivšek, članica, URSZR;
 Branko Sojer, član, URSZR.

Skladno z določili v razpisu, odpiranje vlog ni bilo javno. Klemen Repovš se je izločil iz 
obravnave vlog PGD Kresnice in PGD Šmartno pri Litiji, Andrej Ambrožič se je izločil iz 
obravnave vloge PGD Škofja Loka, Darko Muhič iz obravnave vloge PGD Postojna, Neža 
Strmole se je izločila iz obravnave vloge PGD Stična, Adriana Cividini se je izločila iz obravnave 
vloge GZ Litija, Dušan Vižintin se je izločil iz obravnave vloge PGD Poljčane, Nina Dular iz PGD 
Tomačevo - Jarše, Branko Sojer pa se je izločil iz obravnave vlog PGD Ihan in GZ Domžale.

3. Pravočasno, do vključno dne 3. 5. 2021 je bilo preko Vulkana in fizično po pošti na razpis 
poslanih 762 vlog, od teh so bile 3 vloge po pošti oddane prepozno, 2 vlogi sta bili oddani samo 
v Vulkanu, 2 sta bili oddani samo v fizični obliki in 3 vloge so bile po pošti oddane prepozno. 
Skupno je komisija odprla 759 vlog. 

Tri vloge so bile v fizični obliki poslane prepozno in bodo vrnjene vlagateljem, in sicer:



 PGD Polje - Sedlarjevo – ID PGD: 1057 – ID vloge: 8776, poslano dne 4. 5. 2021 ob 
10:01 uri;

 PGD Zgornja Polskava – ID PGD: 1927 – ID vloge: 9483, poslano dne 4. 5. 2021 ob 
10:51 uri;

 PGD Grabonoš – ID PGD: 2152 – ID vloge: 8732, poslano dne 7. 5. 2021, ura na 
kuverti ni zabeležena.

Dve vlogi sta bili oddani samo v Vulkanu in jih je komisija zavrnila, in sicer:

 PGD Suhor – ID PGD: 1132 – ID vloge: 9421;
 PGD Zavrh pri Galiciji – ID PGD: 2324 – ID vloge: 8933.

Dve vlogi sta bili oddani samo fizično po pošti in ne v Vulkanu in jih je komisija zavrnila, in sicer 
vlogi:

 PGD Ljubljana mesto – ID PGD: 1470 – ID vloge: 9494, ki v Vulkanu ni bila potrjena s 
strani pristojne GZ in posledično ni bila posredovana komisiji;

 GZ Ljubljana, ki je vlogo poslala samo fizično.

4. Od pravilnih 757 prijav so bile 703 poslane s strani prostovoljnih gasilskih društev, za 387 
društev pa je vloge na razpis poslalo 49 gasilskih zvez. Na razpis se je prijavilo tudi 5 gasilskih 
zvez s petimi vozili. Med prispelimi pravilnimi prijavami jih je bilo 416 za PGD iz občin, ki imajo 
indeks razvitosti enak ali manjši od 1. 

5. Pri odpiranju in pregledu izpolnjevanja razpisnih pogojev pravilno poslanih vlog je bilo 
ugotovljeno, da od 757 pravilnih prijav, 542 vlog izpolnjuje vse zahtevane pogoje, 215 vlog pa je 
v celoti ali delno nepopolnih, zato se vlagatelje pozove, da svojo vlogo dopolnijo (v kolikor tega 
ne bodo storili, je 67 vlog nepopolnih v taki meri, da bodo v celoti izpadle iz nadaljevanja, 148 
pa delno, le za posamezne vrste opreme, ter bodo v nadaljevanju sodelovale za ostale 
prijavljene vrste, za katere izpolnjujejo vse pogoje). 

6. V vseh prispelih pravilnih prijavah (757) prijavitelji kandidirajo za 12.645 kosov opreme, od 
katerih je bilo potrjenih 10.628 kosov opreme.

Struktura prijavljene opreme je razvidna iz sledeče tabele:

Vrsta opreme Oznaka Zaprošeno Potrjeno Zavrnjeno Nerazviti
gasilska zaščitna obleka GZO 2142 1860 280 511
kombinezon/dvodelna obleka A KGP-A 162 151 11 57
kombinezon B KGP-B 120 105 15 47
gasilska zaščitna čelada GZČ 2207 1878 326 493
gasilski zaščitni škornji GZŠ 2155 1910 245 441
gasilske zaščitne rokavice GZR 2634 2111 515 551
izolirni dihalni aparat - komplet IDA+TP 89 72 17 13
izpihovalnik IZP 13 13 0 6
nahrbtna brenta NB 134 102 32 30
gasilski pas GP 483 303 177 92
delovna obleka tip B GDO-B 1410 1245 161 346
termo kamera TK 51 11 40 3
izolirni dihalni aparat – komplet 
brez tlačne posode IDA 152 131 21 28



tlačna posoda TP 511 437 74 77
celotno vozilo 46 30 16 11
podvozje vozila 58 44 14 14
nadgradnja vozila 55 37 18 7
motorna brizgalna MB 17 17 0 5
črpalka potopna PČ 56 42 14 10
agregat / DIN 14685-1 AG 42 31 11 6
nadtlačni ventilator NV 28 23 5 11
zaščitno stikalo PRCD 80 75 5 14

V nadaljevanju postopka se bo, skladno z določili razpisa, izdalo obvestila vsem kandidatom z 
nepopolnimi vlogami oziroma vlogami, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev ter o vrstah 
nepopolnosti in o možnostih dopolnitve oziroma ugovora v osmih dneh po prejemu obvestila. Po 
komisijski obravnavi morebitnih ugovorov ter posodobitvi ustreznih dopolnil sledi dokončna 
določitev višine sofinanciranja.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Tanja Tofil, mag. Klemen Repovš
podpredsednica komisije predsednik komisije

Poslano:
- članom komisije,
- objavljeno v informacijskem sistemu Vulkan,
- URSZR,
- objavljeno na spl. strani GZS.

Priloga:
- lista prisotnosti.


	Poročilo o odpiranju vlog na Razpis SGZRO 2021.doc

