Na podlagi 22. člena Statuta Gasilske zveze Dolomiti je Upravni odbor Gasilske zveze
Dolomiti dne 28. junija 2019 sprejel

PRAVILNIK
O NABAVI, ZAVAROVANJU IN POPRAVILIH GASILSKIH VOZIL,
V
GASILSKI ZVEZI DOLOMITI
1. člen
S tem pravilnikom se ureja nabava, zavarovanje in popravila vozil, nabava gasilske zaščitne
in reševalne opreme, ki se financira s sredstvi Gasilske zveze Dolomiti (v nadaljevanju
gasilske zveze).
2. člen
Ta pravilnik določa kriterije za določanje vrstnega reda in upravičenost nabave vozila,
zavarovanje in popravila gasilskih vozil in nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

NABAVA NOVIH GASILSKIH VOZIL
3. člen
Predlog plana nabave vozil po društvih s predvideno tipizacijo vozil pripravi na predlog
pomočnika poveljnika za tehniko Poveljstvo gasilske zveze in ga potrdi Upravni odbor
gasilske zveze.
4. člen
Nabava vozil poteka po planu, ki ga potrdi Upravni odbor gasilske zveze za določeno
obdobje. Za nabavo novih vozil se v celoti namenja investicijska sredstva. Če se v tekočem
letu ne nabavlja gasilsko vozilo, lahko investicijska sredstva na predlog poveljstva gasilske
zveze Upravni odbor gasilske zveze razporedi za nabavo druge zaščitne opreme.
5. člen
Sprejetega plana nabave vozil posamezno PGD ne more preskočiti brez soglasja gasilske
zveze. Če se PGD odpoveduje nabavi vozila po sprejetem planu, mora to izraziti s pisno
izjavo o odstopu od planirane nabave do konca tekočega leta.
Gasilska zveza ima pravico prerazporediti sredstva za sofinanciranje nabave vozil
naslednjemu PGD ali jih nameniti za nabavo druge gasilske opreme.
6. člen
Po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije posameznim PGD pripadajo naslednja vozila:
-

PGD Brezje
PGD Butajnova-Planina
PGD Črni vrh
PGD Dobrova
PGD Dvor
PGD Hruševo
PGD Podsmreka

GVV-1 oz. GV-1 in GVM
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
GVC 16/15 oz. GVC 16/25, GVC 24/50 in GVM
GVC 16/25 in GVM oz. GVC 16/24 in GV-2
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
GVV-1 oz. GV-1 in GVM

- PGD Polhov Gradec
- PGD Šentjošt
- PGD Zalog

GVC 16/25 in GVM oz. GVC 16/24 in GV-2
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
GVV-1 oz. GV-1 in GVM
7. člen

Na osnovi krajevnih potreb, razgibanosti terena, oddaljenosti PGD od PGD višje kategorije,
gasilska zveza priporoča posameznim PGD nabavo naslednjih vozil, katera bo gasilska
zveza tudi sofinancirala:
- PGD Brezje
- PGD Butajnova-Planina
- PGD Črni vrh
- PGD Dobrova
- PGD Dvor
- PGD Hruševo
- PGD Podsmreka
- PGD Polhov Gradec
- PGD Šentjošt
- PGD Zalog

GVV-2 in GVM
GVV-2 in AC-24/50
GVV-2 in AC-24/50
GVC-16/15, AC-24/50 in GVM
GVC-16/25, AC-24/50 in GVM
GVV-2 in GVM
GVV-2 in GVM
GVC-16/15, AC-24/50 in GVM
GVV-2 in AC-24/50
GVV-2 in GVM

Priporočamo, da se vsa vozila nabavlja s pogonom 4x4. Če PGD nabavlja vozilo s pogonom
4x4, se k vrednosti pri vozilu GVM doda 8.000 €, pri vseh ostalih pa 10.000 €.
Posamezno PGD lahko nabavi drug tip vozila kot mu pripada le s soglasjem gasilske zveze,
vendar bo deležno sofinanciranja nabave gasilskega vozila v vrednosti gasilskega vozila iz
zgornje tabele.
8. člen
Gasilska zveza Dolomiti bo sofinancirala nabavo vozila, ko:
 je nabava vozila planirana v večletnem planu PGD
 PGD predloži gasilski zvezi pisno vlogo za nabavo vozila
 bo vozilo, ki je predmet nabave izdelano v skladu z veljavno tipizacijo Gasilske zveze
Slovenije
 PGD pridobi mnenje Gasilske zveze Slovenije o smotrnosti nabave vozila
 PGD predložiti finančno poročilo o trenutnem finančnem stanju PGD in finančno
konstrukcijo nabave vozila
 bo vozilo v celoti opremljeno po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije
V kolikor PGD po predloženem finančnem poročilu nima dovolj finančnih sredstev za nabavo
gasilskega vozila, gasilska zveza lahko spremeni vrstni red nabave gasilskih vozil.
9. člen
Ko so izpolnjeni pogoji iz 4., 6. in 7. člena tega pravilnika gasilska zveza sofinancira 60%
vrednosti vozila (podvozje, nadgradnja in dodatek za pogon 4x4), ki PGD pripada po 6. in 7.
členu tega pravilnika. Vrednost za sofinanciranje nabave vozila je vrednost, ki jo uporablja
Uprava za zaščito in reševanje v razpisu za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in
reševalne opreme oz. račun dobavitelja podvozja in izdelovalca nadgradnje, če je vrednost
manjša od prej omenjene vrednosti.
Vrednost vozila, do katere bo nabavo vozila sofinancirala gasilska zveza, je vrednost vozila v
tekočem letu, ki ga uporablja Uprava za zaščito in reševanje pri razpisu za sofinanciranje
gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Gasilska zveza sofinancira PGD vozilo, ki mu pripada po kategorizaciji Gasilske zveze
Slovenije oz. priporočilih gasilske zveze. Podvozje vozila financira PGD z lastnimi sredstvi,
gasilska zveza pa sofinancira izdelavo nadgradnje.
PGD pred prevzemom novega vozila, staro vozilo lahko odproda le v soglasju gasilske
zveze.
Nadgradnja vozila mora biti izdelana v roku enega leta od nabave podvozja. Gasilska zveza
ne financira nabave opreme, ki je potrebna za nabavljeno gasilsko vozilo.
10. člen
Ob vozilih GVM, v katerih ni prostora za prenosno motorno črpalko in ostalo gasilsko
opremo, se za to uporablja priklopnik (PMB). Nabavo in izdelavo tega priklopnika pa gasilska
zveza ne bo financirala.
11. člen
Življenjska doba gasilskih vozil po normativih Gasilske zveze Slovenije je:
 15 let za vozila GVM
 20 let za vozila GV-1 in GVGP
 25 let za vozila GV-2, GVV-1, GVV-2, GVC in AC
12. člen
PGD lahko staro vozilo zamenja z istim novim vozilom, vendar ne prej kot po:
 10 letih za vozila GVM
 15 letih za vozila GV-1, GV-2, GVGP, GVV-1, GVV-2, GVC in AC

NABAVA RABLJENIH GASILSKIH VOZIL
13. člen
Vkolikor se PGD odloči, da nabavi rabljeno, že homologirano gasilsko vozilo, mora le-tega
imeti v letnem planu, sprejetem na občnem zboru. PGD mora pred nabavo gasilsko zvezo
pisno obvestiti o nakupu rabljenega vozila. Rabljena gasilska vozila se lahko nabavljajo v
starosti do 10 let za GVM in 15 let za vsa ostala vozila.
14. člen
Gasilska zveza bo sofinancirala tudi nabavo rabljenih vozil. Osnova za sofinanciranje je
vrednost novega vozila, ki ga uporablja Uprava za zaščito in reševanje v razpisu. Ta vrednost
se vsako leto zmanjša za 6,67 % pri vozilu GVM, za 5% pri vozilih GV-1 in GVGP ter za 4%
pri vseh ostalih vozilih. Gasilska zveza sofinancira 60 % izračunane vrednosti.
15. člen
Gasilska zveza bo sofinancirala tudi nabavo samo podvozja v primeru, ko bo PGD obstoječo
nadgradnjo namestilo na drugo podvozje vozila, katero ne sme biti starejše od 10 let.
Sredstva za nabavo podvozja bo gasilska zveza namenila PGD, ko bo pridobljeno pozitivno
mnenje Gasilske zveze Slovenije in opravljena nova tipizacija kompletnega vozila.
Osnova za sofinanciranje je vrednost podvozja novega vozila, ki ga uporablja Uprava za
zaščito in reševanje v razpisu. Ta vrednost se vsako leto zmanjša za 4%, gasilska zveza pa
sofinancira 60 % izračunane vrednosti.

POPRAVILA GASILSKIH VOZIL IN TEHNIKE
16. člen
Gasilska zveza bo sofinancirala popravila le tistih vozil, ki PGD pripadajo po 6. in 7. členu
tega pravilnika. Pri vozilih po izteku življenjske dobe, se je o popravilu potrebno dogovoriti z
gasilsko zvezo.
Gasilska zveza bo sofinancirala popravila na motorju vozila, na zavornem sistemu in na
vgradnih črpalkah v vozilih.
V kolikor izvajalca popravila najde gasilska zveza, le-ta poravna strošek popravila, PGD pa
se pri dotaciji odbije polovičen strošek dela. Če pa izvajalca popravila, v dogovoru z gasilsko
zvezo najde PGD, samo plača račun, gasilska zveza pa PGD na osnovi računa nakaže
sredstva, zmanjšana za polovičen strošek dela.
Stroške rednih servisov in tehničnih pregledov vozil gasilska zveza ne financira. Prav tako
gasilska zveza ne financira rednih servisov vgradnih črpalk v vozilih.
17. člen
Gasilska zveza ne bo financirala popravila novih vozil v prvih 3 letih po prevzemu vozila.
18. člen
Gasilska zveza bo financirala tudi popravila poškodovane opreme na intervencijah kot so
prenosne in potopne črpalke, izpihovalniki.
19. člen
Ko nastane okvara na vozilu, tehniki ali opremi mora PGD:
 čimprej oz. najkasneje v 24 urah obvestiti poveljnika gasilske zveze in njegovega
pomočnika o nastali okvari
 v roku enega tedna pisno obvestiti gasilsko zvezo o nastali okvari
 na kratko opisati kako in zakaj je prišlo do okvare
 na zahtevo gasilske zveze predložiti knjigo o servisiranju in vzdrževanju
Če popravilo financira gasilska zveza tudi določi, kje se bo okvara odpravila.
20. člen
Po prijavi okvare s strani PGD je obveznost gasilske zveze da:
 v roku 24 ur v sodelovanju s predstavnikom PGD ukrepa
 po potrebi opravi ogled okvare
 določi izvajalca popravila oz. se dogovori s PGD, da samo izbere izvajalca, ki bo odpravil
okvaro
 v zakonskem roku poravna nastale stroške izvajalcu oz. poravna stroške PGD
21. člen
Gasilska zveza ne bo financirala okvar, če:
 je ugotovljeno, da je do okvare prišlo zaradi malomarnosti
 gasilska zveza ni bila pisno obveščena o nastali okvari
 se ugotovi, da je okvara nastala zaradi nepravilnega vzdrževanja in servisiranja
 so prijavljene lažne okvare in predloženi lažni računi
 na računu ni jasno viden strošek materiala in dela

NABAVA PNEVMATIK IN VERIG ZA GASILSKA VOZILA
22. člen
Gasilska zveza bo pnevmatike nabavila, če:
 je PGD imelo potrebo po novih pnevmatikah predhodno v letnem planu
 je PGD poslalo vlogo za nabavo pnevmatik
 je starost obstoječih pnevmatik vsaj 10 let oz. vsaj 6 let pri vozilih GVM. Za starost se
upošteva, da je vozilo to obdobje v lasti PGD
 so pnevmatike tako dotrajane, da je ogrožena varna vožnja
 so pnevmatike izrabljene in nepoškodovane
 se pnevmatike poškodujejo na intervenciji
Gasilska zveza bo kupovala samo nove pnevmatike srednjega kakovostnega razreda.
Verige se bodo nabavljale samo za nova vozila in za eno pogonsko os. Gasilska zveza lahko
tudi določi, kje se bodo pnevmatike in verige nabavljale.

ZAVAROVANJE GASILSKIH VOZIL
23. člen
Gasilska zveza pri zavarovalnici zavaruje vsa vozila na skupno polico. Vozila se zavaruje:
 za vsa vozila obvezno zavarovanje (AO in AO plus)
 za nova vozila se za dobo 7 (sedmih) let zavaruje tudi splošno kasko zavarovanje (brez
odbitne franšize) in delno kasko zavarovanje (prav tako brez odbitne franšize) z
naslednjimi kombinacijami:
 kombinacija K – krije škodo, nastalo zaradi nenavadne, vlomske in roparske tatvine ali
protipravnega odvzema vozila
 kombinacija B – krije škodo nastalo zaradi požarne nevarnosti in naravne nesreče
 kombinacija D – krije škodo nastalo z neposrednim dotikom živali
 kombinacija E – krije škodo zaradi razbitja ali poškodbe na standardno vgrajenem
steklu
 kombinacija J – krije škodo zaradi razbitja ali poškodbe zunanjih svetlobnih teles in
ogledal
Po 7 (sedmih) letih se na željo PGD kasko zavarovanje (splošno in delno) podaljša, strošek
le-tega plača PGD samo (odbije se pri dotaciji).
Gasilska zveza plača zavarovanje za:
 2 vozili za PGD I. ktg
 3 vozila za PGD II. in III. ktg
V primeru, da ima PGD v uporabi več vozil, se vsa vozila zavarujejo na skupno polico,
strošek zavarovanja za vozila nad to kvoto pa plača PGD samo oz. se odbije pri dotaciji.
24. člen
Vkolikor nastane škoda, ki je predmet zavarovanja (obveznega ali kaska) je PGD dolžno:
 takoj telefonsko obvestiti predsednika in poveljnika gasilske zveze
 PGD mora v roku 3 dni gasilski zvezi dostaviti fotokopijo prijave škodnega primera
Če PGD o nastali škodi ne obvesti gasilske zveze in ne pošlje zapisnika, se razlika v
zavarovalni premiji za naslednje leto odšteje pri dotaciji PGD

NABAVA ZAŠČITNE IN OSTALE OPREME
25. člen
Gasilska zveza bo s sredstvi za nabavo opreme za PGD nabavljala:
 osebno in skupno zaščitno opremo, ki je tipizirana s strani Gasilske zveze Slovenije
 izolirne dihalne aparate, ko obstoječim poteče življenjska doba oz. ni smiseln pregled
 vso ostalo opremo pa v dogovoru s PGD
Gasilska zveza Dolomiti lahko opremo in orodje nabavi tudi po svoji presoji, če smatra, da
PGD drugo opremo nujno potrebuje.

KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi Upravni odbor gasilske zveze in je objavljen na spletni
strani gasilske zveze.
27. člen
Po sprejemu tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji pravilniki in sklepi, ki se nanašajo
na sofinanciranje nabave in popravil gasilskih vozil ter nabave zaščitne in ostale opreme.

Dobrova, 28. junij 2019

Predsednik GZ Dolomiti:
Franc Zibelnik

