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S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec
za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov.
7.5. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se
objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave
GOV.SI.
7.6. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
8.1. Odpiranje vlog ni javno.
8.2. Prispele vloge obravnava in oceni agencija.
Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na
podlagi meril za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa dosegajo določeno število točk se odobrijo.
8.3. Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici
do sredstev. Odločbo izda predstojnik agencije.
8.4. Zoper odločbo agencije je dopustna pritožba
v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno.
8.5. V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot
en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je
po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
8.6. Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane
istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je
bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev,
za katerega izmed ukrepov po uredbi vlaga vlogo. Če
se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, za katerega od
ukrepov vlaga vlogo, se vse vloge zavržejo.
9. Rok in način vložitve elektronskega zahtevka za
izplačilo sredstev
9.1. Število zahtevkov določi agencija z odločbo o
pravici do sredstev.
9.2. Zahtevek za izplačilo sredstev (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije) mora prejemnik izpolniti in vložiti
na Agencijo, v elektronski obliki, podpisan s kvalificiranim
elektronskim podpisom najkasneje do 30. oktobra 2022.
9.3. Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
določbe iz sedmega poglavja tega javnega razpisa.
9.4. K zahtevku mora prejemnik priložiti skenirane originale računov in dokazila o plačilu upravičenih
stroškov oziroma skenirane kopije plačanih računov, ter
poročilo o izvedenem programu dela. Priloge se priložijo
kot skenogram.
9.5. Skenirani originali računov in dokazila o plačilu računov oziroma skenirane kopije računov morajo
biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju
prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 3
razpisne dokumentacije).
9.6. Upravičeni stroški, za izplačilo pomoči iz tega
javnega razpisa so stroški, ki so nastali v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
9.7. Račun mora vsebovati vse potrebne podatke
oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja
davek na dodano vrednost.
10. Obveznosti prejemnika pomoči, vračilo pomoči
in hramba dokumentacije
10.1. Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
10.2. Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
10.3. V primeru ugotovljenih nepravilnosti agencija
zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno z 41.a členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
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57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18,
86/21 – odl. US in 123/21).
10.4. Prejemnik pomoči in agencija mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev iz
tega javnega razpisa, hraniti vsaj še deset let od datuma
dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 8451-6/2022-3-DGZR
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Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg),
8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO),
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12,
61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) ter Koeficientov razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministrstvo za finance,
št. 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022), Ministrstvo za
obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene
nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2021
do 30. 4. 2022.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja
teh enot.
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst
gasilske opreme:
A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon in dvodelna obleka za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje
in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena
podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000,
PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
– potopne črpalke (PČ): 230 V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja:
min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
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– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je
predmet razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni
razpis
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v
imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila
oprema nabavljena.
Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila
za GZ v skladu z razpisnimi določili.
V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i)
o predaji opreme PGD, za katerega je bila nabavljena,
ki se izpolnijo v Vulkanu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu z Merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09,
23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacijski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu:
»Vulkan«).
Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so
predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).
Z razpisom se bodo neposredno gasilskim zvezam
sofinancirala gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1, in sicer
največ eno v obdobju petih let (Priloga 1).
Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV-1 kupi
vozilo GVV-2 ali GVC-1 (GVC-16/25) (nabava se sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila GVV-2 oziroma
GVC-1 (GVC-16/25));
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC-16/15
kupi vozilo GVC-1 (GVC-16/25);
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave (Priloga 2). V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji;
– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki
jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;
– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno
sposobnost;
– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju,
da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziroma GV-1);
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– PGD kupi novo vozilo GVC-3 (AC) ali GVC s posadko 1+2, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri
čemer mora biti nabava tega vozila vključena v program
razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in
mora PGD že razpolagati z GVM-1;
– PGD kupi vozilo GVC-3 (AC) za oskrbo s požarno
vodo, ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v
kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno
operativno sposobnost, nabava GVC-3 (AC) pa mora
biti vključena v program razvoja in nabave opreme, ki
ga potrdi župan občine;
– PGD kupi vozilo VGV, GVL-1, GVL-2, GTV ali
GVK, vendar mora predhodno razpolagati z osnovnimi
operativnimi vozili po merilih glede na kategorijo. Vlogi
na razpis za omenjena vozila je potrebno priložiti sklep
župana.
V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje gozdnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim
operativnim vozilom po merilih.
V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti
priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.
Za vsa vozila morajo PGD pred nakupom vozila
pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti podvozja in
upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.
Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na
razpisu.
Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reševanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK1-2, GVCTD 1-2,
GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika o
ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri
GZS.
Vozila za gašenje in reševanje z višin, nabavljena
na podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje
nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin
(Uradni list RS, št. 98/15, 81/16, 80/17, 81/18 in 77/19,
202/21), se s tem razpisom ne sofinancirajo.
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na razpis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).
PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno
za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni
vrstni red nabave (Priloga 1 in Priloga 2).
PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih programov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na
GZS.
Z razpisom se sofinancira tudi gasilske zaščitne
obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz
različnega modela jakne in hlač ob pogoju, da imata oba
samostojna certifikata in oba certifikata to dopuščata.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem
redu in ustrezno speto;
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– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«);
– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta
storitve. Imena izdelkov na računu, ki so predmet tipizacije GZS, morajo biti skladna z imeni iz seznama
tipizirane opreme (Priloga 3). Računi se morajo glasiti
na prijavitelja;
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če
tega nadomešča z nabavljenim;
– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz
katerega je razvidno lastništvo;
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja
in upravičenosti do sofinanciranja;
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o
prevzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije
za pregled vozil GZS, mnenje GZS o upravičenosti do
sofinanciranja;
– pri nabavi GVC-3 (AC) za oskrbo s požarno vodo,
mnenje župana o nabavi GVC-3 (AC) za oskrbo s požarno vodo;
– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regijskega poveljnika in mnenje GZS o upravičenosti do
sofinanciranja;
– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih
programov za srednjeročne obdobje (NRP),
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je
razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik
PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila
(vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje);
– kupoprodajno pogodbo, v kolikor je vozilo bilo
kupljeno od fizične osebe, pri čemer mora vozilo izpolnjevati pogoje, ki jih za nakupe vozil določa razpis, prav
tako je treba priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana
v primeru prijave vozil.
V primeru, da je prijavi treba priložiti NRP, mora
ta biti izdelan skladno z določili Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). Več informacij o NRP
je dostopnih na spletni strani: https://www.gov.si/teme/
nacrt-razvojnih-programov/
3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s
Koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 (Ministrstvo za finance, št. 007-1171/2021/10 z dne 4. 1. 2022),
kjer se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 90
občin, in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo

prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s
predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin
dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno
iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupine B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev
in ugovorov.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za
posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
in dvodelnih oblek za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad za gašenje gozdnih požarov in tehnično
reševanje,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih
aparatov (komplet),
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih
aparatov (komplet brez tlačne posode),
– delež sredstev za sofinanciranje tlačnih posod,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih ventilatorjev.
Podlaga za določanje deležev in osnova za določitev višine sofinanciranja bodo enotne izhodiščne
vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, razen za vsa gasilska vozila, kjer se pri obračunu
sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost vozila iz
razpisa, v kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od
izhodiščne, pa se kot izhodišče za sofinanciranje upošteva plačana vrednost vozila.
Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):
VRSTA OPREME
GZO
KGP-A
KGP-B

Gasilska zaščitna obleka
Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.)
Kombinezon (imp. bombaž)

VREDNOST ZA
POSAMEZEN KOS
(v EUR)
700,00
320,00
150,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

35 / 11. 3. 2022 /

Stran

Oprema skupine a):
VRSTA OPREME
GZČ
GZČ GP+TR
GZŠ
GZR
IDA+TP
IDA
TP
GDO-B
IZP
NB
GP
TK

Gasilska zaščitna čelada
Gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje
Gasilski zaščitni škornji
Gasilske zaščitne rokavice
Izolirni dihalni aparat (komplet)
Izolirni dihalni aparat (komplet brez tlačne posode)
Tlačna posoda
Gasilska delovna obleka (tip B)
Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)
Nahrbtna brenta
Gasilski pas
Termo kamera
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon
kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180

Oprema skupine b):
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA

PV-1
GVZ-1
GV-1
GVV-1
GVV-2
GVC 16/15
GVC-1 (GVC-16/25)
GVC-16/24
GVC-2 (GVC-24/50)
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
GCGP-1
GCGP-2
GCGP-3
TRV
TRV-2D, TRVD
GVC-3 (AC)
ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2,
GVCZD 1-2, GVCTD 1-2
HTRV
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777)
VGV
GVL-1
GVL-2
GTV
GVK
PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750, 10-1500
MB
POTOPNA ČRPALKA
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali
SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min
pri 0 barih
PČ
AGREGAT
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA
električne moči
A

VREDNOST ZA
POSAMEZEN KOS
(v EUR)
170,00
110,00
120,00
60,00
1.300,00
1.000,00
300,00
140,00
620,00
180,00
50,00
3.000,00

ZA CELOTNO
VOZILO
24.000,00
24.000,00
67.000,00
85.000,00
140.000,00
180.000,00
180.000,00
160.000,00
190.000,00
34.000,00
50.000,00
143.000,00
160.000,00
175.000,00
185.000,00
190.000,00
220.000,00
163.000,00
650.000,00

VREDNOST
SAMO ZA
PODVOZJA
20.000,00
20.000,00
37.000,00
45.000,00
65.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
85.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00
80.000,00
85.000,00
85.000,00
80.000,00
80.000,00
78.000,00
0,00

SAMO ZA
NADGRADNJO
4.000,00
4.000,00
30.000,00
40.000,00
75.000,00
100.000,00
100.000,00
90.000,00
105.000,00
4.000,00
20.000,00
73.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
140.000,00
85.000,00
0,00

87.000,00
300.000,00
37.000,00
62.000,00
105.000,00
109.000,00
168.000,00

45.000,00
60.000,00
26.000,00
45.000,00
80.000,00
67.000,00
84.000,00

42.000,00
240.000,00
11.000,00
17.000,00
25.000,00
42.000,00
84.000,00

VREDNOST
12.000,00
VREDNOST
1.600,00
VREDNOST
5.500,00

839

Stran

840 /

Št.

35 / 11. 3. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Oprema skupine b):
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA

ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S
230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj
3,6 kW s tokovno zaščito najmanj16 A, kvarni tok
odklopa max. 30 Ma, min. IP 68 ali IP 55, kabel –
H07RN, dolžine med vtikačem ter stikalom min 1,5 m
z vodoodpornimi vtičnicami in stikalom, z gumbom za
vklop ter izklop, zaščita da ni mogoč ponovni vklop
v primeru okvare na vodniku ali porabniku, ohišje stikala
je izdelano iz odpornejšega mat.
PRCD
NADTLAČNI VENTILATOR
minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h
oziroma 15.000 m3/h po AMCA standardu 240
NV

ZA CELOTNO
VOZILO

VREDNOST
SAMO ZA
PODVOZJA

SAMO ZA
NADGRADNJO

VREDNOST

200,00
VREDNOST
3.000,00

Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje
tabele, in sicer:
starost vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje
80
70
60
50
50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med
seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:
vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične
vrste opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

x 100 =

pripadajoč delež sredstev za
posamično vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične
vrste opreme
št. kosov posamične
izhodiščna vrednost
x
vrste opreme
posamičnega kosa

x 100 =

% sofinanciranja za enoto posamične
vrste opreme

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza
pogojem razpisa.
Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se
ne izplača.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti
sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter podatki iz evidenc GZS do 6. 5.
2022 (program nabave gasilske zaščitne in reševalne
opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma načrt razvojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP), po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
datki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN«
ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS).
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane
na način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno,
ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu
za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s
strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
razpisa, znaša 2.600.000,00 €, oziroma bodo sredstva
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih
sredstev ob zaključku razpisa.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva
nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju
od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR«
oziroma datum dobave blaga v izstavljenih računih, ki jih
mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme (Priloga 4).
7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem
sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.
Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave
v Uradnem listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do
vključno 6. 5. 2022.
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Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na
zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu«
(status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot priporočena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem
ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID številka (iz »Vulkana«) prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno posredovana na predhodno navedeni naslov.
Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme.
Na obvestilo lahko prijavitelj poda pisni ugovor, in sicer
v roku osmih dni od prejema na naslov: »Komisija za
izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.
Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela
9. 5. 2022. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bo v mesecu avgustu 2022 objavljen na internetni strani GZS.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana (spletna stran: https://gasilec.net/, elektronski naslov:
adriana.cividini@gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
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PRILOGA 1 - ŽIVLJENJSKA DOBA OPREME IN VOZIL

A)

VRSTA OPREME

GZO

Gasilska zaščitna obleka
Kombinezon in dvodelna obleka za gaš. pož. v naravi –
aramidna vlakna
KGP-A
Kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran
bombaž
KGP-B
Gasilska zaščitna čelada
GZČ
Gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in
GZČ GP+TR tehnično reševanje
Gasilski zaščitni škornji
GZŠ
Gasilske zaščitne rokavice
GZR
Izolirni dihalni aparat - komplet
IDA+TP
Izolirni dihalni aparat - komplet brez tlačne posode
IDA
Tlačna posoda
TP
Gasilska delovna obleka – tip B
GDO-B
Izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov
IZP
Nahrbtna brenta
NB
Gasilski pas
GP
Termo kamera
TK
B)
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA
PV-1
GVZ-1
GV-1
GVV-1
GVV-2
GVC-16/15
GVC-1 (GVC-16/25)
GVC-16/24
GVC-2 (GVC-24/50)
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
GCGP-1
GCGP-2
GCGP-3
TRV
TRV / TRVD
HTRV
AL (ALK,TD/ZD,GVCALK1-2, GVCZD1-2,
GVCTD1-2)
GVC-3 (AC)
Manjše ZD/TD do 30m (EN1777)
VGV
GVL-1

ŽIVLJENJSKA
DOBA V LETIH
10
10
2
10
10
5
2
10
10
10
10
10
10
5
5

ŽIVLJENJSKA
DOBA V LETIH
5
5
15
20
25
25
25
25
25
5
10
20
25
25
25
25
25
10
25
25
25
15
15
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MB
PČ
A
NV

GVL-2
GTV
GVK
Prenosna motorna brizgalna (PFPN 10-1000, 10-750,
10-1500)
Potopna črpalka/DIN 14425/SIST EN ISO 9906
Agregat/DIN 14685-1
Nadtlačni ventilator

25
25
25
25
10
10
10

Stran
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VRSTNI RED NABAVE GASILSKIH VOZIL

PRILOGA 2

Pri sofinanciranju nabave vozil se upošteva naslednji vrstni red nabave, razen za izjeme,
opredeljene z razpisom:
I. kategorija:
-

najprej GVV-1 ali GV-1 ali GVV-2 ali GVC-1 (GVC-16/25) in osebno zaščitno opremo po
minimalnih merilih, nato GVM-1.

II. kategorija:
-

pri kombinaciji vozil GVC-1 (GVC-16/25) in GVM-1 ~ najprej GVC-1 (GVC-16/25), nato
GVM-1,

-

pri kombinaciji vozil GVC-16/24 in GV-2 ~ najprej GV-2, nato GVC-16/24,

-

priporoča pa se kombinacija GVC-1 (GVC-16/25) in GVM-1.

III. kategorija:
-

najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali
GVM-1.

IV. kategorija:
-

najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali
GVM-1 ali PV-1.

V. kategorija:
-

najprej GVC-16/15 oziroma GVC-1 (GVC-16/25), nato sledi GVC-2 (GVC-24/50) ali
GVM-1 ali PV-1.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
ZA OBDOBJE 1.6.2021 – 30.4.2022

Priloga 3: Seznam tipizirane gasilske opreme
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PRILOGA 3

GASILSKE ZAŠČITNE OBLEKE (GZO)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
ALWIT GmbH
BAS
BRISTOL ANGLIJA

DEVA

PREVENT&DELOZA

ROSENBAUER

SIOEN
TEXPORT

S - GARD

PFEIFER
I.S.T.
LION

Vrsta obleke
GRISU PRO
BAS
BRISTOL GZS
X FLEX
ERGOTECH ACTION 2
FIREMAN V.
FIREMAN STRONG
PATRIOT
FIREMAN TIGER
FIREMAN TIGER PLUS ELITE - MODEL ČRNOMELJ
PREVENT OBLEKA/KOMBINEZON
FIRE STEDAIR HB661 (Navy, Gold)
FIRE STEDAIR HB661_S2 (Navy, Gold)
FIRE - SECURITEX (JAKNA B_224_S1 in HLAČE H_560_S1)
FIRE - SECURITEX
FIRE FIT
FIRE FLEX
FIRE - MAX II
FIRE - MAX III (blue, gold)
SIOEN
825 MICRORIP/ AS
FIRE EXPLORER
FIRE BREAKER ACTION EXTREME
FIRE BREAKER TOUGH
FIRE TWIN TOUGH X-TREME
FIRE BASIC
FIRE TWIN
FIRE BREAKER ACTION NOVA
FIRE BREAKER ACTION NOVA BI COLOUR
FIRE SURVIVOR
FIRE TWIN PBI MATRIX
FIRE STRETCH
TITAN (Gold)
HERO (blue)
HUNTER
SWISSGUARD
ULTIMATE
DYNAMATE
DYNAMATE PLUS
ADVANCE PROGRESS (gold, blue)
BASIC PLUS
JAKNA X2 COMBILIGHT OÖ, HLAČE X2 COMBILIGHT ePTFE
DELUXE
JAKNA X2 COMBILIGHT FIREOUT OÖ, HLAČE X2 COMBILIHGT
ePTFE DELUXE
FYRPRO 440
V-FORCE MAX (PBI MATRIX, NOMEX COMFORT)
V-FORCE
BRAVE

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME

EAGLE TECHNICAL

VOCHOC s.r.o.
SEMCO
SEAMTEX Gmbh
NOVOTEX - ISOMAT GmbH

PRILOGA 3

KINETIC
ETF 2030/2031
ETF INDO01/IND002
ETF 2012S/2018S
FIRE SHARK PLUS
PROFIRE G
PREMIUM-A L2
NTI 112

KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – ARAMIDNA VLAKNA (KGP-A)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
BAS
DEVA
PREVENT&DELOZA

Vrsta kombinezona / dvodelne obleke
JAROŠ II F-GOZDNI
BUSH FIRE
K_217_NO

KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – IMPREGNIRAN BOMBAŽ (KGP-B)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
BAS
MI - STAR
PREVENT&DELOZA

Vrsta kombinezona
JAROŠ F-GOZDNI
MI - STAR
K_217
K_217_S1

GASILSKE ZAŠČITNE ČELADE (GZČ)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
CASCO

MSA

BULLARD

PLASTIKA AKRAPOVIČ

ROSENBAUER

SCHUBERT
DRÄGER

PF 1000 EXTREME, B
PF 1000 R, tip A
GALLET FUEGO
GALLET F1SA 12
GALLET F1S 12
GALLET F1 SF
GALLET F1XF
MAGMA A
MAGMA B
PAB FIRE 03
PAB FIRE 04 HT Composite
PAB FIRE 05
Fire Compact
HEROS XTREME
HEROS TITAN
HEROS SMART
HEROS H30
HPS 6100
HPS 7000
HPS 7000 PRO
SAFEGUARD

Vrsta čelade

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022
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PRILOGA 3

GASILSKE ZAŠČITNE ČELADE ZA POŽARE V NARAVI IN TEHNIČNO REŠEVANJE (GZČ GP+TR)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
CASCO
MSA
DRÄGER
SICOR S.P.A

PF 100 RESCUE
GALLET F2 X-TREME
GALLET F2 XR
HPS 3500
EOM

Vrsta čelade

GASILSKI ZAŠČITNI ŠKORNJI
(GZŠ)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
ALICO
BAS
BALTES
CER GmbH

DOLENC

EWS

FALSEGURIDAD

HAIX

Vrsta škornjev
SPORT (model 1200)
OGENJ 01
OGENJ 02
EPSILON PRO
GIGA
80120
BRANDBULL 005
BRANDBULL 006
BRANDBULL 007
BRANDBULL DEAN II
LUCAS
MARCUS
PROFI PREMIUM (tov. koda 9820)
PROFI PREMIUM PLUS (tov.koda 2020)
DYNAMIC FIRE (tov. koda 2122)
FENIX F
DRAGON II.
FIRE
DRAGON
MAGMA
FLAME
FLAME BOA
TORCH
TORCH BOA
VOLCANO
VOLCANO BOA
VOLCANO BOAC (FTX9000BOAC)
VOLCANO C (FTX9000C)
FORESTER
TORCH C
FIRE 3000
FIRE FLASH
FIRE FLASH GAMMA
FIRE FLASH PRO
FIREMAN YELLOW
FLORIAN EUROPE
FIRE EAGLE
FIRE EAGLE HIGH
FIRE EAGLE PRO

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
ZA OBDOBJE 1.5.2021 – 30.4.2022
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME

HOLIK

INTECHPLAST S A

JOLLY

JORI

ROSENBAUER

VOLKL

WM IMPORT s.r.o.

PRILOGA 3

FIRE HERO 3.0.
HERO 2
MISSOULA 2.0.
SPECIAL FIGHTER PRO
LUKOV 7108
FGH 006
FGH 006 N
FGH 006 PL
FGH 006 PL N
FHR 005
FHR 005 PL
9005/GA
9055/GA
9081/GA
9300/GA
9381/GA
9065/GA
JO FIRE 18151
JO FLARE 18141
AUSTRIA
AUSTRIA NEW
BOROS B1
BOROS B4
TORNADO (art. 143 900)
TWISTER
TWISTER NEW
TORNADO NEW
TWISTER CROSS
ONE CS
PRIMUS 21
KOMMANDANT PRO
LEUTNANT
PRIMUS 21 CS
BLACK FIGHTER

GASILSKE ZAŠČITNE ROKAVICE (GZR)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

AVGUST PENKERT

ASKO

FLASH PRO PREMIUM
FIREDEVIL 911 X-TREME
FIREDEVIL 911
PENKERT FLASH
ELK DEFENDER (ST)
DRAGON LONG
TEX GRIP 2.0.
DRAGON SHORT
BASIC GRIP
DEFENDER
FIRE KEEPER
FIRE KEEPER PBI MATRIX
PATRON FIRE - dolge
PATRON FIRE - kratke

Vrsta rokavic

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
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BAS
BRISTOL
CHIBA
DEVA
ESKA
GUANTES JUBA

HOLIK

ROSENBAUER
SOTHCOMBE BROTHERS

SEIZ

TEXPORT

GRANQVISTS

Št.

35 / 11. 3. 2022 /
PRILOGA 3

BOŠKO PROFI BAS
BRISTOL
GFD RESCUE SUPER II
RESCUE II
TOP RESCUE
TIGERPLUS NOMEX
HERKULES
JUPITER III
PHÖNIX
SUPER MARS
model 311 GB
ANGEL
MEADOW 8038
MERCEDES 8018
CHAYENE plus 8011
8066 MARIS
HUNTER
HARLEY
CRYSTAL
NIKET
MARIS
JOSEPHINE SHORT
JOSEPHINE
FIRE PRO E
FIRE PRO RED
SAFE GRIP II
SAFE GRIP III
FIREMASTER II
FIREFIGHTER PREMIUM
FIREFIGHTER EVOLUTION
FIREFIGHTER PREMIUM S
BW BLACK
FIRE WORKER S
FIRE FOX - ALPHA
FIRE FOX - BETA
BASIC GRIP 2.0
TEX GRIP 2.0D
TEX GRIP 2.0S
FIRE GRIP 2.0.
DEXTERITY GRIP 2.0.
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SEZNAM TIPIZIRANE ZAŠČITNE GASILSKE OPREME

PRILOGA 3

GASILSKA DELOVNA OBLEKA TIP B (GDO-B)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
KROJAŠTVO ROŽMAN
BAS
UTG VODNIK
ŽAGAR COMMERCE
PREVENT&DELOZA
WANDER D.O.O
GAMAT D.O.O.
ZAŠČITA IN REŠEVANJE
J.GYURICA
REDNAK IP D.O.O.
IZOLIRNI DIHALNI APARATI
(IDA)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
MSA
DRAGER
FENZY
INTERSPIRO
SABRE
SCOTT
GASILSKI PASOVI (GP)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
ARTEX
EM JURIŠIĆ
HABERKORN
SKYLOTEC

Vrsta pasu
ARTEX
GP-01A
EKN
SKYLOTEC GmBH
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Stran

PRILOGA 4 – VZOREC
C POGODBE
E

Na
a podlagi 102
2. člena Zako
ona o varstvu
u pred naravvnimi in drugimi nesrečam
mi (Uradni lisst RS, št. 51/06 – uradno
pre
ečiščeno bessedilo, 97/10
0 in 21/18 - ZNOrg)
Z
in 8. ččlena Zakona
a o gasilstvu
u (Uradni list RS, št.113/0
05 – uradno
pre
ečiščeno bessedilo 23/19 in 189/20 - ZFRO)
Z
sklep
pata:
Re
epublika Slo
ovenija, Ministrstvo za obrambo,
o
U prava Republike Sloven
nije za zašččito in reševa
anje,
Vo
ojkova cesta 61, Ljubljan
na, ki jo na podlagi prvvega odstavk
ka 2. člena Pravilnika o pripravi, po
otrjevanju in
po
odpisovanju d
dokumentov ter o poroča
anju glede ssprejetih oziro
oma izdanih dokumentovv, št. 0070-1
12/2013-9, z
dn
ne 14.05.201
13 s sprem
membami in dopolnitvam
mi, zastopa
a Darko But, generalnii direktor, matična
m
št.:
52
268923000, ID št. za DDV: SI4
47978457, T
TRR: 01100
0-637019111
14 (v nadaaljnjem bes
sedilu: MO)
in
IME PREJEMN
NIKA
NA
ASLOV PRE
EJEMNIKA, ki ga zastopa IME Z
ZASTOPNIK
KA, matična št. prejem
mnika, Davč
čna številka
pre
ejemnika, TR
RR prejemnikka (v nadaljn
njem besedilu
u: prejemnik))

POGODBO
o sofin
nanciranju nabave gas
silske zašč
čitne in reš
ševalne oprreme
1. člen
Po
ogodbeni stra
anki ugotavlja
ata:
- - da je preje
emnik kandid
diral na razpisu za sofina
anciranje gas
silske zaščitne in reševalnne opreme v letu 2022
a naslednje predmete razzpisa:
(Uradni list RS, številka), za
Predmet rrazpisa
- da je komissija za izvedb
bo razpisa ug
gotovila, da p
prejemnik izp
polnjuje pogo
oje za vse vrsste prijavljen
ne opreme;
- da je iz 6. ttočke razpisa
a za sofinanc
ciranje gasilsske zaščitne
e in reševalne
e opreme zaa obdobje od 01.05.2021
o 30.04.2022
2 razvidno, da se z vla
agateljem, ki izpolnjuje v razpisu na
avedene poggoje sklene pogodba o
do
so
ofinanciranju nabave gasilske zaščitne
e in reševaln
ne opreme.
2. člen
nabavo gas
MO
O se zavezu
uje, da bo prejemniku
p
sofinanciralo
s
silske zaščitne in reševaalne opreme
e, skladno z
me
erili za dodelitev sredstevv, navedenih
h v razpisu zza sofinancirranje gasilske
e in zaščitnee opreme za obdobje od
01.05.2021 do 30.04.2022 v skupni višini in sicer:
Ime posta
avke (št. kos)) v višini ()EU
UR
3. člen
MO
O se zavezu
uje, da bo znesek
z
nave
eden v prejššnjem členu
u te pogodbe
e prejemnikuu nakazalo 30. dan po
pre
ejemu fizične
ega izvoda podpisane
p
po
ogodbe na M
MO na transa
akcijski račun številka: šttevilka TRR prejemnika,
odprt pri banki: ime banke.
4. člen
Prejemnik se zzavezuje, da
a bo prejeta finančna srredstva pora
abil, kot dobe
er gospodarr in bo vodil evidenco o
orabi sredstevv.
po
5. člen
Ko
ot pooblaščena oseba za
a nadzor nad
d izvajanjem
m pogodbenih
h določil, je s strani MO določena Tanja
T
Tofil, s
strrani prejemniika pa IME PRIIMEK
P
ZAK
KONITEGA Z
ZASTOPNIK
KA.
6. člen
Vs
saka sprememba ali dopo
olnitev te pog
godbe mora biti sklenjena
a v pisni obliki, kot anekss k tej pogodbi.
7. člen
Po
ogodbeni stra
anki sta sporrazumni, da se
s za vse osstale primere, ki niso dogo
ovorjeni s to pogodbo, up
porabljajo
do
oločila Obliga
acijskega zakkonika.
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8. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti
sporazumno, bo o njem odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
9. člen
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
PREJEMNIK

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

DARKO BUT
sekretar
generalni direktor

predsednik

