Na podlagi 18. člena Statuta Gasilske zveze Dolomiti je Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti dne 16. maja 2012 sprejel

PRAVILNIK
O NABAVI, ZAVAROVANJU IN POPRAVILIH GASILSKIH VOZIL,
O NABAVI GASILSKO ZAŠČITNE OPREME
V
GASILSKI ZVEZI DOLOMITI
1. člen
S tem pravilnikom se ureja nakup, zavarovanje in popravila gasilskih vozil, nabava gasilske
zaščitne opreme, ki se financira iz sredstev Gasilske zveze Dolomiti.
2. člen
Ta pravilnik določa kriterije za določanje vrstnega reda, upravičenost nakupa gasilskega vozila, zavarovanje in popravila gasilskih vozil in nabavo gasilsko zaščitne opreme.

NABAVA GASILSKIH VOZIL
3. člen
Predlog vrstnega reda nakupa gasilskih vozil in druge gasilske tehnike pripravi gospodarska
komisija, ki ima pet članov, sestavljena iz enega predstavnika sektorja, poveljnika gasilske
zveze in člana, ki ga predlaga predsednik gasilske zveze in jo potrdi Upravni odbor Gasilske
zveze Dolomiti. V komisiji je lahko samo en član iz posameznega PGD.
4. člen
Gospodarska komisija izvaja naslednje naloge:
• pripravlja kriterije za upravičenost nabave gasilskih vozil in ostale opreme
• sodeluje pri pripravi finančne konstrukcije
• pripravlja predloge plana in vrstni red nabave
• sodeluje pri odprodaji stare gasilske tehnike, ki jo je financirala Gasilska zveza Dolomiti
• sodeluje pri popisu stare gasilske tehnike
• organizira popravila v sodelovanju s predstavniki društev
5. člen
Nakup gasilskih vozil poteka po planu, ki ga sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti
za določeno obdobje. Investicijska sredstva se v celoti namenijo za nabavo novih gasilskih
vozil, razen, če Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti sprejme sklep o razporeditvi teh sredstev za nabavo druge opreme in tehnike.
6. člen
Sprejetega plana nabave gasilskih vozil posamezno PGD ne more preskočiti brez soglasja
Gasilske zveze Dolomiti. Če se PGD odpoveduje nabavi gasilskega vozila po sprejetem planu, mora to izraziti s pisno izjavo o odstopu od planirane nabave do skupščine gasilske zveze. Gasilska zveza Dolomiti ima pravico prerazporediti sredstva v sofinanciranje gasilskega
vozila naslednjemu PGD ali jih nameniti za nabavo druge gasilske opreme.

7. člen
Po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije PGD pripadajo naslednja vozila:
- PGD Brezje
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Butajnova-Planina GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Črni vrh
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Dobrova
GVC 16/15 oz. GVC 16/25, GVC 24/50 in GVM
- PGD Dvor
GVC 16/25 in GVM oz. GVC 16/24 in GV-2
- PGD Hruševo
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Podsmreka
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Polhov Gradec
GVC 16/25 in GVM oz. GVC 16/24 in GV-2
- PGD Šentjošt
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
- PGD Zalog
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
Za vrednost vozila, ki ga bo Gasilska zveza Dolomiti sofinancirala posameznim PGD, se upošteva vrednost vozila, ki ga v letu sofinanciranja določi Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije v razpisu za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme.
Za vozila s pogonom 4x4, se k tej vrednosti doda še vrednost pogona 4x4.
8. člen
Gasilska vozila se sofinancirajo, ko:
• je vozilo v večletnem planu PGD
• PGD predloži Gasilski zvezi Dolomiti pismeno vlogo za nabavo gasilskega vozila
• je predvideno vozilo, ki je predmet nakupa izdelano v skladu z veljavno tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije in Gasilske zveze Dolomiti
• pred nakupom vozila ali podvozja PGD pridobi mnenje Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Dolomiti
• PGD pred nabavo vozila predložiti finančno poročilo PGD in finančno konstrukcijo nabave
vozila
• je vozilo v celoti opremljeno po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije
• za vsa vozila, razen GVM, priporočamo pogon 4x4
• PGD spoštuje zakon o javnem naročanju
Vkolikor PGD samo nima dovolj finančnih sredstev za nakup vozila, Gasilska zveza Dolomiti
lahko spremeni vrstni red nabave gasilskih vozil.
9. člen
Ko so izpolnjeni pogoji iz 4. in 7. člena tega pravilnika Gasilska zveza Dolomiti sofinancira
40% cene vozila GVM oz. 55% cene ostalih gasilskih vozil (podvozja in nadgradnje). Vrednost za sofinanciranje vozila je vrednost, ki jo uporablja Uprava za zaščito in reševanje pri razpisu za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oz. račun dobavitelja
podvozja in izdelovalca nadgradnje, če je vrednost manjša od prej omenjene vrednosti.
Vrednosti vozil, do katere bo nabavo vozila sofinancirala Gasilska zveza Dolomiti, se upoštevajo vrednosti vozila v tekočem letu, ki ga uporablja Uprava za zaščito in reševanje pri razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme.
Gasilska zveza Dolomiti sofinancira PGD vozilo, ki mu pripada po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije, pogojih Gasilske zveze Dolomiti in sofinancira šele izdelavo nadgradnje.
PGD ne sme pred prevzemom novega vozila, stara vozila odprodati brez vednosti Gasilske
zveze Dolomiti.
Nadgradnja gasilskega vozila mora biti izdelana v roku enega leta od nabave podvozja. Gasilska zveza Dolomiti ne financira opremo, ki je predvidena za posamezno gasilsko vozilo.

10. člen
Vrstni red nabave gasilskih vozil
- I. kategorija
najprej GVV-1 oz. GV-1, nato GVM
- II. kategorija pri kombinaciji vozil GVC-16/25 in GVM, najprej GVC-16/25, nato GVM
pri kombinaciji vozil GVC-16/24 in GV-2, naprej GV-2 nato GVC-16/24
priporoča se kombinacija GVC-16/25 in GVM
- III. kategorija najprej GVC-16/15 oz. GVC-16/25, nato GVC-24/50 ali GVM
11. člen
Življenjska doba opreme se določi na podlagi normativov Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Dolomiti ter ocene stanja operativne uporabnosti in varnosti posamezne gasilske
opreme.
ZAŠČITNA OPREMA
OZNAKA
VRSTA OPREMA
GZO
KGP-A
KGP-B
GZČ
GZŠ
GZR
IDA
IZP
NB
GP

ŽIVLJENJSKA DOBA

Gasilska zaščitna obleka
Kombinezon za gašenje v naravi-aramidna vlakna
Kombinezon za gašenje v naravi-impregniran bombaž
Gasilska zaščitna čelada
Gasilski zaščitni škornji
Gasilske zaščitne rokavice
Izolirni dihalni aparat
Izpihovalnik
Nahrbtna brenta
Gasilski pas

GASILSKA VOZILA
OZNAKA
PV-1
GV-1
GVV-1
GV-2
GVV-2
GVC 16/15
GVC 16/25
GVC 16/24
GVC 24/50
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
AC
MB

10
10
2
10
5
2
15
10
10
5

ŽIVLJENJSKA DOBA
20
20
25
25
25
25
25
25
25
15
20
25
25
35

prenosna motorna brizgalna

POPRAVILA GASILSKIH VOZIL IN TEHNIKE
12. člen
Gasilska zveza Dolomiti bo sofinancirala popravila samo za obstoječa vozila in tehniko, ki
PGD pripada po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije in vozila odobrena od Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. Višino stroška popravila določi gospodarska komisija. Gasilska
zveza Dolomiti bo v celoti povrnila strošek rezervnih delov in polovico stroškov dela. Stroške
materiala in dela bo povrnila samo na podlagi računa.
Redne servise vozil ter tehnične preglede vozil Gasilska zveza Dolomiti ne financira.

13. člen
Obveznost PGD, ki ima okvaro na vozilu ali opremi:
• PGD mora v 24 urah obvestiti predsednika gospodarske komisije in poveljnika Gasilske
zveze Dolomiti in v roku enega tedna poslati dopis o okvari na Gasilsko zvezo Dolomiti
• narediti mora opis kako in zakaj je prišlo do okvare
• predložiti knjigo o servisiranju in vzdrževanju
• okvara se odpravi v sodelovanju gospodarske komisije in PGD
Če popravilo financira Gasilska zveza Dolomiti, gospodarska komisija tudi določi, kje se bo
okvara odpravila.
14. člen
Gasilska zveza Dolomiti okvar ne bo financirala če:
• je ugotovljeno, da je do okvare prišlo zaradi malomarnosti
• se ugotovi, da tehnika ni bila pravilno vzdrževana in servisirana
• so prijavljene lažne okvare in predloženi lažni računi
• na računu ni jasno viden strošek materiala in dela
• je s strani PGD nekorekten odnos
15. člen
Obveznosti Gasilske zveze Dolomiti do PGD, ki prijavi okvaro.
• gospodarska komisija Gasilske zveze Dolomiti mora v sodelovanju s predstavnikom PGD,
ukrepati v roku 24 ur od prijave okvare
• po potrebi mora član gospodarske komisije napraviti ogled dogodka
• Gasilska zveza Dolomiti mora v zakonsko dogovorjenem roku poravnati nastale stroške
do PGD oz. servisne delavnice
• kje se bo okvara opravila se morata dogovoriti GK in PGD v roku 24 urah in skupaj poskrbeti, da se čimprej odpravi

NABAVA PNEVMATIK IN VERIG ZA GASILSKA VOZILA
16. člen
Gasilska zveza Dolomiti bo nabavljala pnevmatike, če:
• je PGD imelo potrebo po novih pnevmatikah predhodno v letnem planu
• je PGD poslalo vlogo za nabavo pnevmatik na Gasilsko zvezo Dolomiti
• je možen ogled že dotrajanih pnevmatik na vozilu
• so pnevmatike tako dotrajane, da je ogrožena varna vožnja
Verige se bodo nabavljale samo za nova vozila za eno pogonsko os. Gasilska zveza Dolomiti
lahko tudi določi, kje se bodo pnevmatike in verige nabavljale.

ZAVAROVANJE GASILSKIH VOZIL
17. člen
Gasilska zveza Dolomiti zavaruje vsa vozila na skupno polico. Vsa vozila se zavaruje:
• obvezno zavarovanje (AO in AO plus)
• za nova vozila se za dobo sedmih let zavaruje tudi splošno kasko zavarovanje (z odbitno
franšizo) in delno kasko zavarovanje (brez odbitne franšize) z naslednjimi kombinacijami:

• kombinacija K – krije škodo, nastalo zaradi nenavadne, vlomske in roparske tatvine ali
protipravnega odvzema vozila
• kombinacija D – krije škodo zaradi razbitja ali poškodovanja standardno vgrajenega
stekla na vozilu (razen stekla svetlobnih teles in ogledal, ki nastane z neposrednim
dotikom divjadi ali domačih živali)
• kombinacija J – krije škodo, ki nastane zaradi razbitja, poškodovanja standardno
vgrajenih svetlobnih teles in ogledal
Po sedmih letih se na željo gasilskega društva kasko zavarovanje (splošno in delno) podaljša, vendar strošek le-tega plača gasilsko društvo samo (odbije se pri dotaciji).

NABAVA ZAŠČITNE IN OSTALE OPREME
18. člen
Gasilska zveza Dolomiti bo nabavljala zaščitno opremo, ko:
• bo PGD predložilo Gasilski zvezi Dolomiti srednjeročni plan nabave zaščitne opreme
• bo PGD predložilo letni plan potreb zaščitnih sredstev in ostale opreme
• PGD na zahtevo Gasilske zveze Dolomiti pošlje inventurni seznam zaščitne in ostale opreme ter vozil z letnico izdelave gasilskega vozila in nadgradnje
• PGD na zahtevo predstavnika Gasilske zveze Dolomiti omogoči pregled gasilskega doma, vozil, zaščitne in ostale opreme
• gospodarska komisija vsaj enkrat letno pregleda opremo
• PGD lahko zavrne opremo, ki ni v skladu z dogovorom o nabavi
Gasilska zveza Dolomiti lahko opremo in orodje nabavi tudi po svoji presoji, če smatra, da
PGD drugo opremo nujno potrebuje

KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do imenovanja gospodarske komisije v novem mandatu njene naloge opravljajo poveljnik in
podpoveljniki Gasilske zveze Dolomiti.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti in je objavljen
na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti.
21. člen
Po sprejemu tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji pravilniki in sklepi, ki se nanašajo
na sofinanciranje gasilskih vozil, zaščitne in ostale opreme.

Dobrova, 16. maj 2012

Predsednik GZ Dolomiti:
Marjan Peklaj

Na podlagi 18. člena Statuta Gasilske zveze Dolomiti je Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti dne 16. maja 2012 sprejel

DODATEK
K PRAVILNIKU
O NABAVI, ZAVAROVANJU IN POPRAVILIH GASILSKIH VOZIL,
O NABAVI GASILSKO ZAŠČITNE OPREME
V
GASILSKI ZVEZI DOLOMITI
7. člen
Zaradi krajevnih potreb, razgibanosti terena, oddaljenosti posameznih PGD, Gasilska zveza
Dolomiti priporoča posameznim PGD nabavo naslednjih vozil:
- PGD Brezje
GVV-1 in GVM
- PGD Butajnova-Planina GVV-2 in AC 16/40
- PGD Črni vrh
GVV-1 in AC 16/40
- PGD Dobrova
GVC 16/25, GVC 24/50 in GVM
- PGD Dvor
GVC 16/25 in GV-1
- PGD Hruševo
GVC 16/25 in GVM
- PGD Podsmreka
GVV-2 in GVM
- PGD Polhov Gradec
GVV-2 in AC 16/50
- PGD Šentjošt
GVV-2 in AC 16/50
- PGD Zalog
GVV-2 in GVM

Dobrova, 16. maj 2012

Predsednik GZ Dolomiti:
Marjan Peklaj

