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ZADEVA: Financiranje prostovoljnih gasilskih društev

Spoštovani!
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je, med drugim, pristojen tudi za
nadzor nad izvajanjem Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 23/19). V okviru inšpekcijskih nadzorov, inšpektorji izvajajo nadzor tudi v
prostovoljnih gasilskih društvih, kjer zaznavajo pomanjkljivosti pri sklepanju pogodb ter
financiranju prostovoljnih gasilskih društev.
Zakon o gasilstvu v četrtem odstavku 11 a člena določa, da se v pogodbi o opravljanju javne
gasilske službe za gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih
zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje
intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih
Zakon o gasilstvu določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za
usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti. V prvem odstavku pa je med
drugim določeno, da pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje tudi pristojna
gasilska zveza.
V praksi se pogostokrat dogaja, da občine gasilskim društvom zagotavljajo sredstva preko
gasilskih zvez in ne neposredno društvom, ki izvajajo dejavnost.
V nadaljevanju vam posredujemo povezavi do Revizijskega poročila Računskega sodišča
Republike Slovenije o pravilnosti poslovanja občin, ki se nanaša na požarno varnost ter mnenja
Računskega sodišča RS glede pogodbe o opravljanju javne gasilske službe.
www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/943/B2_-_PozarVaR04_revizijsko-porocilo.pdf
http://www.rs-rs.si/stalisca-in-mnenja/dodeljevanje-transfernih-sredstev/stalisce/pogodba-oopravljanju-javne-gasilske-sluzbe-14-12-2006/
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399202000, TRR: 01100-6370191114

Predlagamo, da pri usklajevanju dokumentov upoštevate mnenje in poročilo Računskega
sodišča Republike Slovenije.

S spoštovanjem.
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