Na osnovi določil 20. člena statuta GZL je Skupščina Gasilske zveze Ljubljana na svoji redni
seji dne 27. marca 2013 sprejela naslednji dopolnjen

PRAVILNIK
O RAZPOREJANJU FINANČNIH SREDSTEV
1. člen
Finančna sredstva opredeljena v finančnem načrtu, ki ga za tekoče leto sprejme Skupščina
Gasilske zveze Ljubljana (v nadaljevanju GZL) se delijo na sredstva za
A. redno dejavnost društev,
B. popravila vozil, opreme in registracije vozil,
C.
D.
E.
F.
G.
H.

nabavo tipizirane osebne gasilske zaščitne opreme,
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov,
financiranje vsebin dela (programov) GZL,
financiranje redne dejavnosti GZL,
financiranje operativne dejavnosti GZL,
nabavo tipiziranih vozil in opreme (požarni sklad)

A. REDNA DEJAVNOST DRUŠTEV:
2. člen

1. Povračilo stroškov, ki jih imajo društva:
a.

Društvom se delno povrnejo stroški;
- elektrike,
- vode in
- telefonska naročnina in priključek na internet v znesku 40,00 € mesečno ali
480,00 € letno,
b. stroški administracije po 20 € mesečno ali 240 € letno,
c. za vsako vozilo, ki je v operativni uporabi (sestavi GZL) 20 l goriva na mesec in
d. za ogrevanje gasilskih domov po preglednici priznanih količin za kurilno olje.
Preglednica priznanih stroškov:
Društvo
I. kategorija

Kurilno olje
900 l

Elektrika
3.500 kWh

voda
50 m3

II. kategorija

1.000 l

4.500 kWh

70 m3

III. kategorija

1.200 l

6.000 kWh

100 m3

Vsakoletno povračilo stroškov se izplača v deležu, ki je v skladu s sprejetim planom GZL, ki
je odvisen od sredstev, ki jih MOL v proračunu namenja za delovanje prostovoljnega
gasilstva.

2. Zavarovanje
Celotni strošek zavarovanja:
1. vozil /AO, AO plus in AK/,
2. domov /požarno/,
3. domov /protivlomno/,
4. nezgodno zavarovanje članstva /operativci, mladina do 18 leta in veterani (žene
nad 55 in člani nad 63 let)/,
5. zavarovanje odgovornosti,
6. zavarovanje operativnih gasilcev /ZZVZZ/ in
7. zavarovanje operativnih gasilcev /ZPIZ/.
Za vsako od navedenih področij se z zavarovalnico sklene ustrezno zavarovanje.
V primeru uveljavljanja škode iz kasko zavarovanja nosi društvo celotno breme DDV. GZL
odtegne višino zaračunanega davka društvu pri prvem nakazilu sredstev za redno
dejavnost.

3. Točkovnik
Sredstva določena za povračilo dela stroškov redne dejavnosti prostovoljnih gasilskih
društev po veljavnem točkovniku, ki ga za tekoče leto, na predlog poveljstva in komisij,
obravnava in sprejme UO GZL.

B. POPRAVILA VOZIL, OPREME IN REGISTRACIJE VOZIL
3. Člen
1. Popravilo vozil plača GZL. Za vsa večja popravila /ocenjena vrednost preko 200 €/ je
potrebno predhodno pridobiti naročilnico GZL, za kar je potrebna kratka pismena vloga,
ki mora vsebovati predvideni opis del in oceno stroška popravila /predračun/. Zveza
plača samo dele in popravilo vpisano na naročilnici. Dodatnih naročil društev ne
priznava. Za manjša popravila naročilnice ni potrebno pridobiti.
2. Registracijo vozil plača v celoti GZL. Tehnični pregledi za vsa vozila, se opravljajo v
tehničnih bazah, s katerimi je sklenjena ustrezna pogodba.
3. Popravilo strojev, aparatov, sredstev zvez in opreme ter njihovo servisiranje,
je potrebno pridobiti predhodno naročilnico GZL. Pogoj zanjo je kratka vloga na
gospodarsko komisijo pri GZL. Društva niso upravičena na povrnitev stroškov za vsa
dela, ki jih sama oddajajo v popravilo brez predhodne naročilnice.
Servisiranje RGA in IDA je zajeto v pravilniku poveljstva GZL. Servisiranje vseh aparatov
opravljajo izključno pooblaščena podjetja.
GZL vodi evidenco opravljenih popravil.

C. NABAVA OSEBNE GASILSKE ZAŠČITNE OPREME:
4. člen
Nabavo osebne gasilske zaščitne opreme se financira v celoti iz sredstev proračuna, za
število operativnih gasilcev v posamezni operativni enoti, ki ga določa kategorizacija enote
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oz. elaborat o organizaciji javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana. Vsa osebna
gasilska zaščitna oprema, ki se financira iz teh sredstev, mora biti tipizirana s strani Gasilske
zveze Slovenije.

D. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV:
GZL sodeluje pri sofinanciranju novogradenj, izgradenj prizidkov in investicijskem
vzdrževanju prostorov v gasilskih domovih, ki se uporabljajo za gasilsko dejavnost. Predlog
del, ki jih bo v tekočem letu sofinancirala GZL pripravi gospodarska komisija.
Društva, ki pričakujejo pri svojih delih tudi soudeležbo sredstev GZL, morajo biti dejavna na
področju operative in preventive. Najkasneje do 1. marca tekočega leta naj dostavijo vlogo
za finančno pomoč pri predvidenih delih. Vloga mora vsebovati poleg opisa predvidenih del
tudi ocenjeno višino potrebnih sredstev /okvirni predračun/ ter finančno konstrukcijo.
Pri novogradnjah, izgradnji prizidkov, komunalnih priključkov in vzdrževanju domov bo
zveza praviloma sodelovala z sorazmernim odstotkom v odnosu med potrebnimi in
razpoložljivimi sredstvi, z največ do 50 % udeležbo.
Investicijsko vzdrževanje obsega:
a. Prekritje strehe, zamenjavo dela ali celotnega ostrešja in zamenjavo žlebov.
b. Asfaltiranje uporabnih površin katere se uporabljajo za gasilsko dejavnost in so v
lasti PGD.
c. Izdelavo ali dograjevanje centralnega ogrevanja za površine, ki se uporabljajo za
gasilsko dejavnost in so v lasti PGD.
d. Zamenjava sistema ogrevanja /olje – plin/ po 2.000 € na dom, ne glede na velikost
peči.
e. Izgradnja in popravila garderob in sanitarij, brez opreme.
f.

Zamenjava stavbnega pohištva

g. Izdelavo fasade vključno s toplotno
uporabljajo za gasilsko dejavnost.

izolacijo na delih gasilnega doma kateri se

Osnova za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov je normativ uporabnih površin, ki je
priloga tega Pravilnika.
Za vsa večja investicijska vzdrževalna dela na gasilskih domovih, katerih predračunska
vrednost presega 20.000 € in pri katerih finansiranju sodeluje GZL , mora prostovoljno
gasilsko društvo kot investitor, imenovati komisijo za izbor najugodnejšega ponudnika. Član
komisije je predstavnik GZL, ki ga imenuje upravni odbor. Komisija konča s svojim
mandatom, ko je investicija končana.
Vse navedene postopke obravnava gospodarska komisija in jih predlaga v potrditev
upravnem odboru GZL.
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E. VSEBINE DELA (PROGRAMI) GZ LJUBLJANA
6.člen
Porabniki sredstev pri GZL kot so:
-

gospodarska komisija,
komisija za tekmovanja,
komisija za izobraževanje,
komisija za mladino,
komisija za članice,
komisija za veterane,
komisija za odlikovanja,

-

Ljubljanski gasilec,
komisija za preventivo,
komisija za informatiko in
komisija za tehniko

pridobijo pravico za finansiranje njihove dejavnosti na osnovi programa dela in planirane
višine potrebnih sredstev za realizacijo postavljenih ciljev. Z dodeljenimi sredstvi
samostojno razpolagajo, vendar po predhodni odobritvi predsednika GZL ali od njega
pooblaščene osebe. Za pravilno uporabo pa so odgovorne predsedniku oziroma poveljniku
GZL, kot določa statut.
V kolikor se med letom pojavi razširitev programov ali dodatni program, ki bi imelo za
posledico povečanje potreb sredstev predvidenih s planom, morajo predhodno pridobiti
soglasje upravnega odbora GZ Ljubljana.
V primeru zmanjšanja prihodkov zveze, se na osnovi ugotovitvenega sklepa upravnega
odbora GZL, sredstva posameznim nosilcem proporcionalno zmanjšajo.
V primeru finančne potrebe posameznega društva se lahko izplača akontacija prihodkov
/točkovnik in redna dejavnost/ vendar do največ 90 % višine sredstev izplačanih v
preteklem letu. V primeru, da kljub poračunu ostane dolg, ga mora upnik poravnati do 31.
3. v naslednjem letu.

F. REDNA DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA
7. člen
Stroški zajemajo delovanje Gasilske zveze Ljubljana, njenih organov in komisij (plačila
storitev in naročnin povezanih z delovanjem, povračila stroškov in izplačila nagrad …)

G. OPERATIVNA DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA
8. člen
Sredstva so namenjena plačilu neposrednih stroškov poveljstva GZL (gorivo za
vozila v lasti GZL, stroški sektorskih vaj, vodenja intervencij, delovanje naprav za
sporočanje stanja pripravljenosti operativnih gasilskih enot), povračila stroškov za
opravljene zdravniške preglede operativnih članov, vzdrževanje osebne gasilske
zaščitne opreme in plačilo nadomestil OD delodajalcem zaradi odsotnosti,
povzročenih z udeležbo na intervencijah in usposabljanjih ter izobraževanjih.
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H. NABAVA NOVIH VOZIL IN OPREME
9. člen
Društva lahko nabavljajo le vozila predvidena v kategorizaciji oz. elaboratu o organiziranosti
JGS v MOL) in s pravilnikom o nabavi vozil in opreme. Svojo namero morajo v ustrezni
obliki in načinu posredovati poveljstvu GZL, to pa nabavo vključi v svoj dolgoročni oz. letni
plan. Letni plan nabave vozil in opreme, ki se financira iz sredstev požarnega sklada MOL,
mora biti sprejet na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL, v katerem
ima GZL svojega predstavnika.
Pri vozilih oz. opremi pri kateri nabavi sodeluje GZL z do 70% planirane nabavne vrednosti,
mora prostovoljno gasilsko društvo kot investitor, imenovati komisijo, oziroma izvesti
postopek javnega naročila, za izbor najugodnejšega ponudnika.
Opremo in vozila za opravljanje svoje dejavnosti in za zagotavljanje enotnih in gospodarnih
nabav za potrebe prostovoljnih operativnih gasilskih enot lahko nabavlja tudi Gasilska zveza
Ljubljana, v skladu s sprejetimi letnimi programi in zakonodajo, ki ureja področje javnega
naročanja.
10. člen
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen upravni odbor GZ Ljubljana.
11. člen
Ta pravilnik je sprejet na skupščini gasilske zveze dne 27. marca 2013, uveljavlja pa se
naslednji dan od objave na internetni strani GZL.

Predsednik GZ LJUBLJANA
Maks Zupančič
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GASILSKA ZVEZA
LJUBLJANA
Ljubljana, marec 2009

PROSTORI V GASILSKIH DOMOVIH
in njihove kvadrature, ki se upoštevajo pri sofinanciranju vzdrževalnih del
po pravilniku o razporejanju finančnih sredstev

1. kategorija:
- garaža
- skladišče
- garderoba
- pisarna
- dvorana
- stolp
- kopalnica WC
skupaj:

2.
56,00 m²
5,60 m²
14,40 m²
20,00 m²
22,50 m²
4,00 m²
5,76 m²

kategorija:

- garaža:
- skladišče:
- garderoba
- pisarna
- dvorana
- stolp
- kopalnica WC

128,26 m² skupaj:

3.
64,00 m²
12,80 m²
26,41 m²
20,00 m²
34,50 m²
4,00 m²
8,52 m²
165,90 m²

kategorija:

- garaža
- skladišče
- garderoba
- pisarna
- dvorana
- stolp
- kopalnica WC

100,00 m²
20,00 m²
30,72 m²
20,00 m²
48,00 m²
4,00 m²
10.74 m²

skupaj:

233,46 m²
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