
 
POVPRAŠEVANJE –  

sredstva za obračun gasilskih intervencij in obračuna njihovih stroškov.   

 

VPRAŠANJE: 

 

Prejeli smo vprašanje občine članice SOS ki se glasi:   

 

»Kot občino članico SOS nas zanima ali imajo občine v proračunih sredstva za obračun 

gasilskih intervencij, in na kakšen način opravijo obračun in kako obračunajo njihove 

stroške.   

 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1  

V občini stroške gasilcev poravnajo na podlagi zahtevka Gasilske zveze, ki je podpisan s 

strani poveljnika zveze. 

 

OBČINA 2 

V občini financirajo gasilska društva na osnovi dodeljenih sredstev za delovanje društva. 

Posebej stroškov intervencij društvom ne izplačujejo. 

 

OBČINA 3 

V proračunu občine imajo sredstva za delovanje Gasilske zveze in 6 prostovoljnih gasilskih 

društev. Ta sredstva se nakazujejo prejemnikom mesečno po dvanajstih.   

Poleg tega imajo v proračunu tudi sredstva za delovanje javnega zavoda (poklicna gasilska 

enota). Ta sredstva nakazujejo na podlagi izdanih zahtevkov po predhodno sklenjeni 

pogodbi o financiranju zavoda.   

Stroške intervencij posebej ne obračunavamo, ampak so ti stroški že zajeti v sredstvih, ki jih 

mesečno namenjamo gasilski zvezi in gasilskim društvom.  

 

OBČINA 4 

V občini ali gasilski zvezi za prostovoljne gasilce nimajo nobenih nadomestil za čas 

intervencije, za prostovoljne gasilce organizirajo malico, pijačo, krizni štab za vodenje 

intervencije ter zamenjavo med enotami.  

V občini pa imajo urejeno refundacijo za čas usposabljanja, ko gasilec prejme poziv, mu 

občina izstavi naročilnico za malico in nočitev, službeno vozilo, njegovemu delodajalcu pa se 

refundirajo stroški.  

V občini imajo enoto poklicnih gasilcev, kateri je namenjena večina sredstev.  

 

 



 

OBČINA 5 

V Občini posebej ne obračunavajo stroškov intervencij. Za redno delovanje gasilskih društev 

imajo dve proračunski postavki in sicer funkcionalno delovanje in delovanje društev. 

Sredstva prejmejo z dotacijami v štirih delih. V kolikor gre za izredne stroške kot so tuje 

storitve (hrana, delovni stroji) z predhodno odobritvijo občine (imajo svoje pogodbenike) pa 

se na njihovo vlogo sredstva refundirajo. 

 

OBČINA 6 

V občini nimamo posebej postavke za gasilske intervencije, ampak so sredstva porazdeljena 

za ta namen po postavkah za redno dejavnost društva. 

 

OBČINA 7 

Sredstva za gasilske intervencije v osnovni izvedbi so zajeta v pogodbi o lokalni gasilski 

javni službi za vsako leto.  

 

Posebne postavke za pokrivanje intervencij v proračunu nimajo. V kolikor pa imajo gasilske 

enote več intervencij, kot je običajno oz. če gre za večjo naravno ali drugo hudo nesrečo, se 

taki izredni stroški pokrivajo iz proračunske rezerve občine. 

 


