
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

Na osnovi določil 19. člena statuta GZ Ljubljana je Skupščina Gasilske zveze Ljubljana na 

svoji redni seji dne 30. 03. 2022 sprejela dopolnjen 

 

 

P R A V I L N I K 

O RAZPOREJANJU FINANČNIH SREDSTEV 

 

 

1. člen 

 

Društva so upravičena do sredstev iz tega pravilnika, v kolikor imajo sklenjeno tripartitno 

pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL). 

 

Finančna sredstva, opredeljena v finančnem načrtu, ki ga za tekoče leto sprejme Skupščina 

Gasilske zveze Ljubljana (v nadaljevanju GZ Ljubljana) se delijo na sredstva za:  

 

1. redno dejavnost društev, 

2. popravila vozil, opreme in registracije vozil, 

3. nabavo tipizirane osebne gasilske zaščitne opreme, 

4. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, 

5. financiranje vsebin dela (programov)  

6. financiranje redne dejavnosti, 

7. financiranje operativne dejavnosti, 

8. nabavo tipiziranih vozil, plovil in opreme (požarni sklad). 

 

2. člen 

 

REDNA DEJAVNOST DRUŠTEV 

 

1. Društvom se vsako leto delno povrnejo stroški za: 

 

- električno energijo v protivrednosti 6.000 kWh, 

- vodo v protivrednosti 100 m3, 

- telefonsko naročnino in priključek za internet v znesku 40,00 € mesečno oziroma 

480,00 € letno, 

- stroške administracije v znesku 20,00 € mesečno oziroma 240,00 € letno, 

- za vsako vozilo, ki je v operativni uporabi (sestava GZ Ljubljana) v protivrednosti 20 

litrov goriva (D- 2) na mesec, 

- ogrevanje gasilskih domov v protivrednosti 1.200 litrov kurilnega olja. 

 

Vsakoletno povračilo stroškov se izplača v deležu, ki je v skladu s sprejetim finančnim 

načrtom GZ Ljubljana in je odvisen od sredstev, ki jih MOL v proračunu namenja za delovanje 

prostovoljnega gasilstva. 

 

Izračun delnega povračila stroškov za redno dejavnost se vsako leto opravi po Skupščini GZ 

Ljubljana oziroma po sprejetju finančnega načrta GZ Ljubljana za tekoče leto. Za energente, 

ki so predmet povračila, se uporabijo cene, ki so takrat veljavne na trgu. 
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2. Društvom se povrne finančne stroške za zavarovanja in sicer: 

 

- vozil /AO, AO plus in AK/, 

- domov /požarno/,  

- domov /protivlomno/, 

- nezgodno zavarovanje članstva /operativni gasilci, mladina do 18 leta in veterani 

(članice  nad 55 in člani nad 63 let)/, 

- zavarovanje odgovornosti, 

- zavarovanje operativnih gasilcev /ZZVZZ/ in 

- zavarovanje operativnih gasilcev /ZPIZ/. 

 

Zavarovanja, ki so sklenjena v okviru skupinskega zavarovanja preko MOL-a, niso predmet 

povračila stroškov. 

 

3. Društvom se vsako leto izplača tudi sredstva, ki so določena za povračilo dela stroškov iz 

naslova redne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku GZ 

Ljubljana za tekoče leto, ki ga sprejme Upravni odbor GZ Ljubljana. 

 

3. člen 

 

POPRAVILA VOZIL IN PLOVIL, OPREME IN REGISTRACIJE VOZIL IN 

PLOVIL 

 

1. Stroške, povezane s popravili in vzdrževanjem vozil in plovil povrne GZ Ljubljana. Za vsa 

večja popravila (ocenjena vrednost prek 500 €) je potrebno predhodno pridobiti soglasje 

Poveljstva GZ Ljubljana, na osnovi pisne vloge, ki mora vsebovati predvideni opis del in 

oceno stroška popravila (predračun). GZ Ljubljana povrne odobrene stroške popravila na 

podlagi pridobljenega soglasja, pisne vloge za povračilo stroškov in računa. Za manjša 

popravila (pod vrednostjo 500 €) soglasje ni potrebno. 

 

2. Stroške povezane z registracijami vozil in plovil, v celoti plača GZ Ljubljana. Tehnični 

pregledi se za vsa vozila, opravljajo v tehničnih bazah, s katerimi je sklenjena ustrezna 

pogodba. Obvezna oprema vozil (komplet prve pomoči, rezervne žarnice, itd.) niso 

predmet povračila stroškov, prav tako  se društvom ne povrne strošek odjave in prijave 

vozila v primeru pretečene registracije. 

 

3. Stroški, ko so povezani s popravili strojev, aparatov, sredstev zvez ter opreme in 

servisiranjem le-teh, v celoti povrne GZ Ljubljana. Za povrnitev stroškov vseh navedenih 

popravil je potrebno pridobiti predhodno soglasje Poveljstva GZ Ljubljana. 

 

4. GZ Ljubljana povrne stroške servisiranja (pregled) in polnjenje ročnih gasilnih aparatov 

(1x letno) v številu, kot jih priznava točkovnik za letne preglede društev. 

 

Poveljstvo GZ Ljubljana vodi evidenco opravljenih popravil in servisov. 
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4. člen 

 

NABAVA OSEBNE GASILSKE ZAŠČITNE OPREME: 

 

Nabava osebne gasilske zaščitne opreme se financira glede na razpoložljiva finančna sredstva 

iz sredstev sklada požarnih taks, za število operativnih gasilcev v posamezni operativni enoti, 

ki ga določa kategorizacija enote oz. smernice za opremljanje prostovoljnih gasilskih enot v 

GZ Ljubljana, kot dela sklepa oziroma elaborata o organiziranosti javne gasilske službe v 

MOL. Vsa osebna gasilska zaščitna oprema, ki se financira iz teh sredstev, mora biti v skladu 

z veljavnimi mednarodnimi standardi. 

 

5. člen 

 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 

 

GZ Ljubljana sodeluje pri sofinanciranju novogradenj, izgradenj prizidkov in investicijskem 

vzdrževanju prostorov v gasilskih domovih, ki pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, 

inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, in brez posega v 

konstrukcijo objekta oz. sprememb njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega 

videza , ki se uporabljajo za gasilsko dejavnost in so v lasti društva 

 

Društva so dolžna gospodarski komisiji prijaviti površine (ali dele) gasilskega doma, ki so 

namenjene izključno komercialni rabi (npr. oddaja prostora). Vsako spremembo dejanskega 

stanja je potrebno  sporočiti najkasneje v roku 30 dni od nastale spremembe. 

 

Deli doma oz. površine doma, ki so namenjene izključno komercialni rabi (npr. oddaji), niso 

predmet sofinanciranja. Če društvo ni podalo podatkov o  oddajanju ali so bili podani napačno, 

društvo v tekočem letu ni upravičeno do sofinanciranja investicijskega vzdrževanja gasilskega 

doma s strani GZ Ljubljana. 

 

Za sofinanciranje novogradenj, kar pomeni gradnjo novega GD in izgradenj prizidkov k GD 

mora društvo pridobiti mnenje pristojnega organa  GZ Ljubljana o upravičenosti 

sofinanciranja investicije. 

 

Predloge del, ki jih bo v tekočem letu sofinancirala GZ Ljubljana pripravi gospodarska 

komisija. Društva najkasneje do 1. marca tekočega leta dostavijo vlogo za sofinanciranje 

predvidenih del na Gospodarsko komisijo Vloga mora vsebovati, poleg opisa predvidenih del, 

še ocenjeno višino potrebnih sredstev (okvirni predračun) ter finančno konstrukcijo. 

 

Pri investicijskemu vzdrževanju domov, novogradnjah in izgradnjah prizidkov k GD bo GZ 

Ljubljana praviloma sodelovala z sorazmernim deležem, skladno z razpoložljivimi sredstvi, 

maksimalno do višine 70 % investicije. . Obračunsko obdobje za upoštevanje opravljenih del 

traja od 1.10. prejšnjega leta do 30.9. tekočega leta. Ogled opravljenih del opravi Gospodarska 

komisija. 
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Investicijsko vzdrževanje GD obsega: 

- Prekrivanje, zamenjavo dela ali celotnega ostrešja, vključno s potrebnimi materiali in 

obrtniškimi storitvami. 

- Asfaltiranje uporabnih površin ob gasilskem domu, ki se uporabljajo za gasilsko 

dejavnost in so v lasti društva, do max 250m2 

- Izdelavo ali dograjevanje centralnega ogrevanja za površine, ki se uporabljajo za 

gasilsko dejavnost in so v lasti društva. 

- Zamenjavo peči in  sistema ogrevanja do 2.000 € na dom, ne glede na velikost 

ogrevalne naprave. 

- Izgradnjo in popravilo garderob, vključno z omaricami za shrambo intervencijskih 

oblek, sanitarij z osnovno sanitarno opremo in ogrevalno tehniko, garaž, pisarn in 

učilnic brez opreme (mize, stoli, vitrine, omare, police). 

- Zamenjavo stavbnega pohištva (pri zamenjavi oken se priznajo tudi rolete ali žaluzije 

in okenske police). 

- Izdelavo fasade s toplotno izolacijo na delih gasilskega doma, ki se uporablja za 

gasilsko dejavnost. 

- Pri stroških novogradenj in izgradenj prizidkov se prizna tudi gradbena in projektna 

dokumentacija, strošek komunalnega prispevka, strošek upravnih taks ter priklop na 

vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod in elektriko ter vsa notranja inštalacijska 

dela  

- Vgradnja, dograditev in posodobitev alarmnega in /ali video nadzornega sistema. 

- Vgradnja ali zamenjava svetlobnih teles z varčno tehnologijo (LED) 

- vgradnja ali obnova strelovoda 

 

Za vsa večja investicijska vzdrževalna dela na gasilskih domovih, katerih predračunska 

vrednost presega 20.000,00 € in pri katerih finančno sodeluje GZ Ljubljana, mora prostovoljno 

gasilsko društvo kot investitor, imenovati komisijo za izbor najugodnejšega ponudnika, katere 

član je tudi predstavnik GZ Ljubljana, ki ga imenuje Gospodarska komisija.  V kolikor društvo 

preseže plan investicij vrednosti 20.000,00 € in povečane investicije nemudoma ne javi 

Gospodarski komisiji, se pri obravnavi vloge društva upoštevajo priznani računi do višine 

20.000,00 €. 

 

Vse navedene postopke obravnava Gospodarska komisija in jih predlaga v potrditev 

Upravnem odboru GZ Ljubljana.  

 

V primeru izrednih dogodkov, ki nastanejo zaradi višje sile in posledično vplivajo na dinamiko 

izvedbe ali morebitno dodatno višino vrednosti investicijskih del, je društvo dolžno o tem 

nemudoma obvestiti Gospodarsko komisijo, pri čemer mora v obvestilu podrobno navesti tudi 

vzrok višje sile. Višja sila so nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki niso odvisni od volje 

oziroma jih ni bilo mogoče pričakovati ali preprečiti. O upravičenosti zamika ali povečanja 

investicije obravnava Gospodarska komisija 

 

Na odločitve Gospodarske komisije o vsebini in višini sofinanciranja investicijskega 

vzdrževanja gasilskih domov, se lahko vloži pisna pritožba v roku 7 dni od prejema obvestila. 

O pritožbah odloča Svet GZ Ljubljana. 
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6. člen 

 

VSEBINA DELA (PROGRAM) GZ LJUBLJANA 

 

Med porabnike sredstev pri GZ Ljubljana sodijo tudi naslednje komisije: 

- gospodarska komisija, 

- komisija za tekmovanja, 

- komisija za usposabljanje, 

- komisija za mladino, 

- komisija za članice, 

- komisija za veterane, 

- komisija za odlikovanja, 

- komisija za preventivo, 

- komisija za informatiko in 

- komisija za tehniko. 

 

Komisije pridobijo pravico do financiranja svoje dejavnosti na osnovi programa dela in 

planirane višine potrebnih sredstev za realizacijo postavljenih ciljev. Z dodeljenimi sredstvi 

samostojno razpolagajo, skladno s sprejetim finančnim načrtom, potrjenim na skupščini GZ 

Ljubljana. Za pravilno porabo sredstev uporabo so odgovorne Svetu GZ Ljubljana oziroma 

UO GZ Ljubljana. 

V kolikor se posamezni komisiji med letom pojavi razširitev programa ali dodatni program, 

kar bi imelo za posledico povečanje potrebnih finančnih sredstev predvidenih s potrjenim 

finančnim načrtom GZ Ljubljana, morajo predhodno pridobiti soglasje Sveta GZ Ljubljana, 

na podlagi katerega UO GZ Ljubljana sprejme sklep o povečanju finančnih sredstev ali zavrne 

soglasje Sveta GZ Ljubljana. 

V primeru zmanjšanja prihodkov zveze, se na osnovi ugotovitvenega sklepa UO GZ Ljubljana, 

sredstva posameznim nosilcem proporcionalno zmanjšajo. 

 

7. člen 

V primeru finančne potrebe posameznega društva, se lahko izplača akontacija prihodkov 

/točkovnik in redna dejavnost/ vendar največ do 90 % višine sredstev izplačanih v preteklem 

letu. V primeru, da izplačana sredstva presegajo višino dodeljenih sredstev za tekoče leto, 

mora društvo razliko vrniti najkasneje do 31. 3. v naslednjem letu. 

 

8. člen 

 

REDNA DEJAVNOST GZ LJUBLJANA 

 

Stroški zajemajo delovanje Gasilske zveze Ljubljana, njenih organov in komisij (plačila 

storitev in naročnin povezanih z delovanjem, povračila stroškov in izplačila nadomestil). 
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9. člen 

 

OPERATIVNA DEJAVNOST GZ LJUBLJANA 

 

Sredstva so namenjena plačilu neposrednih stroškov poveljstva GZ Ljubljana (gorivo za vozila 

v lasti GZ Ljubljana, stroški sektorskih vaj, vodenje intervencij, ocenjevanje vaj, mentorstvo 

PNMP, delovanje naprav za evidenco stanja pripravljenosti in izvedbo aktiviranja operativnih 

gasilskih enot), povračilu stroškov za opravljene zdravniške preglede operativnih članov, 

vzdrževanju osebne gasilske zaščitne opreme in plačilu nadomestil OD delodajalcem zaradi 

odsotnosti, povzročenih z udeležbo na intervencijah in usposabljanjih ter izobraževanjih. 

 

Povračila stroškov za opravljene zdravniške preglede operativnih članov podrobneje 

opredeljuje sklep UO GZ Ljubljana. 

 

Povračila stroškov vzdrževanja osebne gasilske zaščitne opreme podrobneje opredeljuje sklep 

Poveljstva GZ Ljubljana. 

 

10. člen 

 

NAKUP NOVIH VOZIL, PLOVIL IN OPREME 

 

Plan nakupa novih gasilskih vozil, plovil ter zaščitne in reševalne opreme za tekoče leto, 

pripravi Poveljstvo GZ Ljubljana, sprejme pa ga UO GZ Ljubljana. 

 

Finančna sredstva za nakup gasilskih vozil, plovil ter zaščitne in reševalne opreme se 

zagotovijo iz sredstev požarnega sklada MOL, katera predhodno potrdi Odbor za razpolaganje 

s sredstvi požarnega sklada MOL, v katerem ima GZ Ljubljana svojega predstavnika. Društva 

morajo pri nakupu vozil upoštevati določila vsakokratnega veljavnega zakona ter pravilnika o 

financiranju in sofinanciranju nakupa in prerazporeditev rabljenih gasilskih vozil v GZ 

Ljubljana. 

 

11. člen 

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen UO GZ Ljubljana. 

 

12. člen 

 

Ta pravilnik je sprejet na Skupščini GZ Ljubljana dne 30. 03. 2022 in stopi v veljavo naslednji 

dan po sprejetju. 

 

 

 

 

       Predsednik GZ Ljubljana 

               Matjaž Šušteršič 

 


