
 

        

KRITERIJI SOFINANCIRANJA PROGRAMOV POŽARNEGA 

SKLADA IN POŽARNE VARNOSTI OBČINE PUCONCI ZA LETO 2020 
 

Glede na že sprejete kriterije sofinanciranja v letih od 2001 do 2019 predlagamo, da pri 

sprejemu kriterijev sofinanciranja za leto 2020 in naprej upoštevamo naslednje predloge: 

 Dovoljuje se nabava opreme, ki mora biti tipizirana in biti v skladu z gasilskimi 

standardi, katere je sprejela GZ Slovenije. 

 Opremljanje gasilskih enot mora biti usklajeno z uredbo o organiziranju in 

opremljanju gasilskih enot, upoštevati se mora kategorizacija društev. 

 Vsa društva se morajo pri nabavi vozil strogo držati plana nabav, ki ga je izdelala 

Komisija za tehnični razvoj. Društvo, ki nabavlja opremo izven programa oz. nabavlja 

opremo, ki ni tipizirana in nima potrebnih standardov, nima pravice do sofinanciranja 

iz sredstev požarnega sklada in požarne varnosti. 

 

1.  Zamenjava vozila: 

- nabava nove cisterne (PGD II. kat.) 

- nabava novega orodnega vozila GV, GV-V1 

- stara gas. vozila do 7 let (predložiti račun) 

- avtomobilska prikolica za prevoz opreme 

 

35% 

30% 

                   25% 

30% 

2.  Sofinanciranje nabave MB 

- standardna 

- visoki tlak 

 

30% 

40% 

3.  Sofinanciranje: 

- večjih popravil in strojeloma na OV, MB in AC (izjema namerna 

poškodba iz malomarnosti)  

- večjih popravil in strojeloma na AC I. kategorije poškodovanih na 

intervencijah, s tem da odda poročilo vodji intervenciji 

 

80% 

 

80% 

 

4.  Obnova orodnih vozil in cistern (kleparska in ličarska dela ter 

menjava motorja), starih ročnih brizgaln ter antikorozijska zaščita 

vozila 

 Opomba: Za opremo, ki pripada društvu glede na kategorizacijo v 

skladu s predpisano tipizacijo 

 

40% 

5.  Sofinanciranje tehnične in osnovne opreme 

(cevi, vedrovke, armatura, notranja oprema vozil) 

 

40% 

6.  Sofinanciranje osebne zaščitne opreme za gasilca: 

- zaščitne obleke, čelade, škornji in rokavice 

- dihalni aparati, varovalni plašči, kombinezoni 

- delovna uniforma, podkapa: člani, članice, mladinci 

                                pionirji (na PGD na vsaka 4 leta) 

 

60% 

50% 

40% 

60% 

7.  Sofinanciranje popravila mobilnih in ročnih radijskih postaj ter 

pozivnikov 

- nabava ročnih radijskih postaj 

 

100% 

60% 

8.  Zamenjava akumulatorja, starega nad 2 leti 50% 

9.  Polnilce akumulatorjev 50% 

10.  Avtomobilski plašči za vozila, verige 50% 

11.  Akumulatorska svetilka 40% 

12.  Zavarovanje vozil: 

- PGD I. kat. – 1 orodno vozilo članstva + AC 

- PGD II. kat. – 2 vozili (AC + OV) 

100% 

 

 

13.  Kemična sredstva za gašenje, polnjenje aparatov  100% 



 

14.  Sofinanciranje hidrantnih omaric z opremo (4 cevi, ročnik na zasun, 

ključ) 

40% 

15.  Sodelovanje na intervencijah (na enoto) na podlagi požarnega 

poročila: 

- požari in poplave do 2 uri 

- požari in poplave do 5 ur 

- požarna straža 

- veliki požari: določi poveljstvo GZ Puconci  

 (v roku 14 dni)       

 

 

80 EUR 

150 EUR 

100 EUR 

sklep poveljstva 

GZ 

16.  Sodelovanje na tekmovanju:  

- sodelovanje po enoti na državnem tekmovanju 

- sodelovanje po enoti na regijskem tekmovanju 

- sodelovanje po enoti na tekmovanjih v organizaciji GZ Puconci 

  (sektorske vaje, Flisarjev memorial) 

- po ekipi na kvizu, orientaciji 

- prevoz na državno tekmovanje 

- občinsko, regijsko ter državno tekmovanje 

 

150 EUR 

80 EUR 

80 EUR 

 

50 EUR 

100% 

regres prehrane 

17.  Sofinanciranje vodnih zajetij  

- za 1 m3  betonskega požarnega bazena 

- požarni bazen z ograjo (stroški izkopa + ograja) 

- sanacija obstoječega požarnega bazena in ograje 

 

10 EUR 

60% 

60% 

18.  Stroški izobraževanja: 

- neupravičena odsotnost 

- v M. Soboti (plačilo tečaja) 

- na Igu ali v Pekrah (plačilo zdravniškega pregleda, tečaja, potnih 

stroškov, bivanja) 

stroške tečaja 

povrne PGD 

100% 

100% 

19.  Zdravniški pregledi operativnih gasilcev po OGE 100% 

20.  Obletnica društev, sponzorstvo 5 EUR/leto 

21.  Razvitje prapora Vrednost traku 

22.  Pokroviteljstvo: 

- občinsko tekmovanje   

 

- sektorske vaje  

- memorialno tekmovanje vsako 4 leto za pokal Karla Flisarja 

- tekmovanje veteranov 

- ostala memorialna tekmovanja vsako 4 leto 

 

stroški sodnikov 

in pokali 

500 EUR 

400 EUR 

300 EUR 

300 EUR 

23.  Sodelovanje s pobratenimi društvi v državi (izven regije) in izven 

države, enkrat letno 

 

250 EUR 

24.  Vsa vzdrževalna dela v gasilskih domovih - na podlagi predložitve 

računa za material, razen notranje opreme 

 

30% 

25.  Naročnina za Gasilski vestnik 2 izvoda/društvo 

26.  Sofinanciranje delovanja društva - enkrat letno (po opravljenem 

občnem zboru, pregledu društva, sektorskih vajah, vaji v mesecu 

požarne varnosti, izdelanem pož.-varnostnem načrtu) 

- PGD I/A kategorije  

- PGD I. kategorije  

- PGD II. kategorije 

- osrednje PGD 

 

 

 

400 EUR 

400 EUR 

500 EUR 

600 EUR 

27.  Sofinanciranje delovanja  zveze 100% 

 


