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Z A P I S N I K 
 

5. seje Komisije za statusna vprašanja pri Gasilski zvezi Slovenije, ki je bila 10. 6. 2020 ob 16.00 

uri na sedežu Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS). 

 

PRISOTNI ČLANI komisije: predsednik Slavko Jalovec ter člani mag. Drago Pavlič, Andrej Sluga 

in Jože Vrščaj. 

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI komisije: Fikret Fejzič, Robert Plavčak in Anton Podobnik. 

OSTALI PRISOTNI: Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik Gasilske zveze 

Slovenije, ter strokovna sodelavka Suzana Veber.  

 

Slavko Jalovec, predsednik Komisije za statusna vprašanja pri GZS, je pričel sejo s pozdravom 

vseh prisotnih in predlagal dnevni red, po katerem je potekala seja.  

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled in potrditev zapisnikov 3. redne seje in 4. korespondenčne seje 
3. Status gasilca 
4. Ponudba podjetja A.D. ACOVIA DESIGN, d.o.o., Ljubljana 
5. Razno 

 

Ad 1. 

Ugotovitev sklepčnosti 

Na seji so bili prisotni 4 člani komisije, 3 člani so se pravočasno opravičili – kar je bilo dovolj za 

sklepanje o nadaljnjih točkah dnevnega reda.   

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnikov 3. redne seje in 4. korespondenčne seje  

Predsednik Slavko Jalovec je preletel zapisnik in sprejete sklepe 3. seje komisije. Član Andrej 

Sluga je v elektronski pošti z dne 6. 12. 2019 podal pripombo, da se njegova razprava vnese v 

zapisnik. Kot dodatek se v zapisnik vnese: »Andrej Sluga je razpravljal o demografskem 

gibanju, kjer je pojasnjeval trenutno starostno piramido in predvidno starostno piramido na 

leto 2060. Trenutno je v Sloveniji cca. 935.000 delovno aktivnih, 615.000 je upokojencev, 

92.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, ostalo je šolajoča mladina. Leta 2060 

bo  upokojencev več kot delovno aktivnih, kar je resen javnofinančni izziv. Zaskrbljujoče je, da 

so bile generacije po letu 1982 (vse do leta 2005) vedno šibkejše in sicer od 33.000 rojenih na 
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leto do 17.000, kar bo pomembno vplivalo tudi na gasilsko organizacijo, saj je »bazen« iz 

katerega črpamo operativne člane, vsako leto manjši. Med mladimi je prisotna neke vrsta 

apatija. Prostovoljstvo kot vrednota izgublja na pomenu, zato ni odveč, da resno obravnavamo 

predloge, ki bi izboljšali položaj operativnega gasilca in s tem vsaj ohranimo sedanje število 

operativnih članov. Moramo pa biti v zahtevah realni in predvsem jasni – spisek želja je 

potrebno spremeniti v besedila členov zakonov, ki bi jih lahko spremenili ter na podlagi dejstev 

in podatkov utemeljiti zahteve. O »bogatinovi mizi« je Andrej Sluga razpravljal v povezavi s 

trenutno gospodarsko situacijo in izdatki sprejetega državnega proračuna. Vladi v času izredne 

gospodarske rasti in pomanjkanja delovne sile ni težko nameniti   450   mio EUR za 92.000 

prejemnikov denarne socialne pomoči (400 eur na osebo/mesec), Državni zbor gladko zavrne 

ukinitev dodatna za delovno aktivnost v skupni višini 16 mio EUR. Bruto domači proizvod je po 

koncu gospodarske krize iz 36 mlr eur narastel na 45, kar pomeni, da so bistveno povečali 

prihodki vseh javnih blagajn. To situacijo bi morali gasilci izkoristiti in izpostaviti svoje zahteve, 

saj v času recesije gotovo ne bomo uspešni. Prav tako je razpravljal o razpisu za  sofinanciranje 

gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je na nek način predvsem za manjša gasilska društva 

danajsko darilo. Vrednost sofinanciranja je namreč manjša kot je DDV, ki ga gasilci plačujemo 

za opremo, ki jo – vsaj v nekaterih okoljih – še vedno financiramo tudi z donacijami 

posameznikov in gospodarskih družb. V  primerjavi z gornjimi izdatki za 92.000 prejemnikov 

socialne pomoči, je 1.7 mio EUR, ki se nameni za sofinanciranja opreme tako številčne 

humanitarne organizacije, podcenjujoče. Ker pozna način delovanja MF, ve, da na znižanje ali 

oprostitev ne bodo nikoli pristali. Podobno je tudi pri DDV-ju, ki ga občine plačujejo za 

investicije. Praviloma je vrednost sofinanciranja nekaj odstotkov višja od DDV, ki se nazaj steče 

v državno blagajno.  Kot rešitev vidi spremembo razpisa in realno ocenitev upravičenih stroškov 

ter seveda bistveno povečanje mase denarja.« 

 

Vsi sklepi iz zapisnika 3. seje so bili realizirani. Člani so se strinjali tudi s sprejetim na 4. 

korespondenčni seji ter sprejeli  

Sklep št. 13: 

Člani Komisije za statusna vprašanja potrjujejo zapisnik 3. seje komisije – z dodatkom 

razprave člana Andreja Sluge – in zapisnik 4. korespondenčne seje. 

 

Ad 3. 

Status gasilca 

Člani komisije so z vabilom na sejo prejeli gradivo, ki ga je pripravil predsednik komisije. Slednje 

zajema:  

ZA GASILCE 
ZAKON O ZDRAVSTVENEM  VARSTVU IN ZAVAROVANJU 
 Prostovoljni operativni gasilci so oproščeni plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja 
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Predlog za UO GZS, da se prične postopek 
 
ZAKON O DOHODNINI 
Oseba, ki je član ali pripadnik prostovoljnega operativnega reševalnega sestava v skladu s 
predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Zakonom o gasilstvu ter to potrdi 
Uprava RS za zaščito in reševanje, lahko dodatno uveljavljal znižanje davčne osnove v višini 
2.000 EUR;      ALI 
Omogočiti možnost olajšave v višini ene bruto plače pri odmeri dohodnine za operativne 
prostovoljne gasilce, pod istimi pogoji, kot v prvem predlogu;  
 
Predlog za UO GZS, da se prične postopek 
 
ZAKON O DAVKU NA NEPRIMIČNINE   
Znižanje davka na nepremičnine osebi, ki je član ali pripadnik prostovoljnega operativnega 
reševalnega sestava v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
Zakonom o gasilstvu ter to potrdi Uprava RS za zaščito in reševanje 
 
Predlog za UO GZS, da se prične postopek 
 
ZAVAROVANJA PREMOŽENJA 
Uveljavljanje popustov pri zavarovanju premoženja prostovoljnim gasilcem 
 
Predlog za UO GZS, da se prične postopek oz. pogajanja z zavarovalnicami 
 
ZA DELODAJALCE 
 
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

 Znižanje davčne osnove zavezancu, ki zaposluje osebe, na način, da lahko v tekočem 
letu uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 % izplačane plače pri njemu zaposlenih 
delavcev, ki so prostovoljni operativni člani reševalnih sestavov v skladu s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zakonom o gasilstvu in to potrdi 
pristojni organ lokalne skupnosti ali Uprava RS za zaščito in reševanje;   

 znižanje premij zavarovanja glede na število zaposlenih gasilcev 
 
Predlog za UO GZS, da se prične postopek 
 
POVZETEK: 
Predlog UO GZS za pričetek postopka za: 

1. ZAKON O ZDRAVSTVENEM  VARSTVU IN ZAVAROVANJU 
2. ZAKON O DOHODNINI 
3. ZAKON O DAVKU NA NEPRIMIČNINE   
4. ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB in 
5. ZAVAROVANJA PREMOŽENJA 

Uveljavljanje popustov pri zavarovanju osnovne nepremičnine, kjer prostovoljni gasilec 
dejansko živi.  
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Predsednik komisije Slavko Jalovec je predlagal, da se gre po posameznih točkah in ugotovi, ali 
so predlogi sprejemljivi. V razpravi so sodelovali vsi prisotni na seji.  
 
Poveljnik Franci Petek je povedal, da predlogi, sprejeti s sklepom na 4. korespondenčni seji 
niso bili posredovani Upravnemu odboru (točka je bila umaknjena iz dnevnega reda), ker so 
bili napisani na splošno – niso bili konkretizirani. Glede predlogov, podanih za 5. sejo ima pri 
določenih zadevah pomisleke. Kaj to potegne za sabo? Kako razdeliti »pogačo«?. Potrebno je 
narediti temeljite analize s konkretnimi izračuni. Povedal je tudi, da gasilci niso najbolj 
naklonjeni statusnim spremembam, o čemer lepo priča podatek, da je predloge za izboljšanje 
statusa gasilca poslalo samo 6 gasilskih regij. Seveda pa je prav, da nekaj naredimo, morda 
imamo največ možnosti na področju davka. Prav tako je izpostavil vprašanje, kaj je z 
organizacijskim delom v društvih – kakšne bonitete naj pripadajo temu članstvu?     
 
Tudi predsednik Janko Cerkvenik je bil mnenja, da  je potrebno pripraviti realno oceno, kateri 
predlogi glede statusa gasilca so tudi dejansko izvedljivi in se posvetiti njim.  
 
Andrej Sluga je povedal, da se moramo vprašati, ali imamo resen namen pri pripravi 
konkretnih predlogov za izboljšanje statusa gasilca. Mnenja je, da lahko po društvih hitro 
dobro opredelimo status operativnega gasilca – gasilci, ki so zdravniško usposobljeni in 
potrebno opremljeni. Prepričan je tudi, da je operativnih gasilcev – v primerjavi s preteklimi 
leti – manj, da to članstvo pada.  
 
Jože Vrščaj je bil mnenja, da bi morda bonitete vzpodbudile operativno članstvo. Prepričan je, 
da je potrebno za operativne gasilce urediti pokojninsko in invalidsko zavarovanje – kaj se 
zgodi, če se nekomu nekaj naredi na intervenciji. Pridobiti je potrebno podatke, kaj pomeni, 
če je operativni gasilec zaposlen samo 1 leto in npr. pade s strehe ter postane 100 % invalid. 
Kakšna bo njegova pokojnina. Mnenja je tudi, da bi operativni gasilec za zdravniški pregled za 
IDA moral dobiti prost dan, kot ga dobi krvodajalec. Obvezno je potrebno preveriti, kaj se da 
narediti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja za operativne gasilce.          
 
Mag. Drago Pavlič je bil mnenja, da moramo pri statusu gasilca podpreti operativno in 
organizacijsko delo – oboje opravljajo prostovoljni gasilci. Ne zdi se mu v redu, da bi samo 
nekdo, ki je npr. 5 let operativec, dobil bonitete, prav tako pa se postavlja vprašanje, koliko let 
bi te bonitete prejemal. Glede predlogov, posredovanih za sejo komisije, je potrebno pripraviti 
temeljite analize.     
Prav tako je mag. Pavlič izpostavil, da je potrebno na nivoju države preveriti, ali se lahko zaščiti 
uporaba besede gasilec oz. njenih izpeljav.  
 
Prisotni so bili tudi mnenja, da bi se morala znižati davčna stopnja za nabavo gasilske opreme. 
 
Po razpravi je bil sprejet   
 
Sklep št. 14: 

Člani Komisije za statusna vprašanja bodo predloge, vezane na status gasilca podrobneje 

preučili po delovnih skupinah. Strokovno službo Gasilske zveze Slovenije se zadolži, da s 

pomočjo podatkov iz Vulkana pripravi analize:  
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- glede predloga, da bi bili prostovoljni operativni gasilci oproščeni plačila dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja: 

 na letnem nivoju izračun za vse operativne gasilce, 

 na letnem nivoju izračun za vse operativne člane z več kot 5 leti operativne dobe; 

- glede Zakona o dohodnini – član prostovoljnega operativnega reševalnega sestava v 

skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Zakonom o 

gasilstvu lahko dodatno uveljavi znižanje davčne osnove v višini 2.000 EUR ali ima 

omogočeno možnost olajšave v višini ene bruto plače pri odmeri dohodnine:    

 na letnem nivoju izračun za vse operativne gasilce,    

 na letnem nivoju izračun za vse operativne člane z več kot 5 leti operativne dobe; 

- glede Zakona o davku od dohodkov pravni oseb znižanje davčne osnove zavezancu, ki 

zaposluje gasilce, da lahko le-ta v tekočem letu uveljavi znižanje davčne osnove v višini 

20 % izplačane celoletne plače pri njem zaposlenih delavcev, ki so člani prostovoljnih 

operativnih reševalnih sestavov, v skladu s predpisi, omenjenimi v predhodni alineji: 

 na letnem nivoju izračun za vse operativne gasilce;  

- glede Zakona o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki opravi zdravniški pregled 

po 5. členu Zakona, pripada en dan izrednega dopusta (kot ga imajo krvodajalci):   

 na letnem nivoju narediti analizo – število upravičencev in pavšalni izračun 

stroškov; 

- strokovna sodelavka pridobi podatke glede zaščite bese »gasilec« in njenih izpeljav.   

 

Ad 4. 

Ponudba podjetja A.D. ACOVIA DESIGN, d. o. o., Ljubljana  

Člani Komisije za statusna vprašanja so bili mnenja, da je ponudba podjetja A.D. ACOVIA 

DESIGN, d.o.o. iz Ljubljane ne sodi na spletno stran Gasilske zveze Slovenije. Je običajna 

komercialno naravnana ponudba, zato se le-ta ne potrdi. Sprejet je bil    

Sklep št. 15: 

Komisija za statusna vprašanja ne potrdi ponudbe podjetja A.D. ACOVIA DESIGN, d.o.o., 

Ljubljana. Podjetje lahko kadarkoli objavi komercialni oglas v reviji Gasilec.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 

 

 

        Zapisala:         Predsednik: 

Suzana Veber, l. r.                                Slavko Jalovec, l. r. 


