
Na podlagi 3. odstavka 5. člena Statuta Ustanove za pomoč družinam 

ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja, z dne 22.12.2012 je Uprava Ustanove za 
pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja, na svojem zasedanju 

dne 18.03.2014 sprejela 
 

PRAVILNIK 
O DODELJEVANJU POMOČI PONESREČENIM PROSTOVOLJNIM GASILCEM IN 

NJIHOVIM DRUŽINAM 

 
1. člen 

(uvodna določba) 
 
S tem pravilnikom Ustanova za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda 

Rotarja (v nadaljevanju: ustanova) ureja način in kriterije za dodeljevanje 
pomoči ponesrečenim gasilcem pri opravljanju gasilskih nalog in njihovim 

družinam, za denarno pomoč, pomoč v materialnih dobrinah in za drugo socialno 
pomoč, pomoč pri šolanju otrok ter drugo potrebno pomoč.  
 

2. člen 
(podlaga za odločanje o pomoči) 

 
(1) Uprava ustanove odloča o dodelitvi pomoči na podlagi prošnje, ki jo vloži pri 
ustanovi ponesrečeni gasilec, v primeru smrti gasilca pa družinski člani. 

(2) Ponesrečeni gasilec vloži prošnjo pri ustanovi na posebnem obrazcu, ki je kot 
priloga št. 1 priložena k temu pravilniku in je njegov sestavni del. Temu predlogu 

mora biti priloženo mnenje PGD, katerega član je ponesrečenec in GZ. 
(3) Družinski član ponesrečenega gasilca vloži prošnjo za dodelitev pomoči na 
posebnem obrazcu, ki je kot priloga št. 2 priložena k temu pravilniku in je njegov 

sestavni del. Temu predlogu mora biti priloženo mnenje PGD, katerega član je 
ponesrečenec in GZ. 

(4) Uprava ustanove odloča o dodelitvi pomoči tudi na podlagi prošnje, ki jo vloži 
pri ustanovi PGD, katerega član je ponesrečeni gasilec. Temu predlogu mora biti 
priloženo mnenje GZ in pisno soglasje ponesrečenca (ali njegovega sorodnika, v 

kolikor poškodovanec tega sam ne more narediti). 
(5) PGD poda predlog na obrazcu št. 3, ki je kot priloga priložena k temu 

pravilniku in je njegov sestavni del. 
(6) Uprava ustanove odloča o dodelitvi pomoči tudi na podlagi predloga, ki ga 

posreduje vodstvo GZS. Temu predlogu mora biti priloženo mnenje PGD, 
katerega član je ponesrečenec in GZ ter pisno soglasje ponesrečenca (ali 
njegovega sorodnika, v kolikor poškodovanec tega sam ne more narediti). 

(7) Vodstvo GZS poda predlog na obrazcu št. 4, ki je kot priloga priložena k 
temu pravilniku in je njegov sestavni del. 

(8) V vseh primerih mora biti predlogu ali prošnji priložen tudi bolniški list. 
 
  

3. člen 
(način odločanja) 

 
(1) O dodelitvi pomoči odloča uprava ustanove, na podlagi prejete prošnje.  
(2) Uprava odloča o dodelitvi pomoči s sklepom. Sklep mora poleg izreka o 

dodelitvi pomoči vsebovati obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za dodelitev 
pomoči. 

4. člen 
(kriteriji za dodeljevanje pomoči) 

 



(1) Kriteriji za dodelitev pomoči ponesrečenim gasilcem so: 

  posledice nesreče (težje posledice, invalidnost, izguba službe,ipd.; 
  socialnega stanja družine ponesrečenega; 

  dolžine bolniškega staleža – na osnovi bolniškega lista in dnevne 
odškodnine; 

  razpoložljivih sredstev; 
(2) V primerih, ko se sredstva zbirajo za točno določeno osebo, prejme ta 
oseba vsa sredstva, ki se v ta namen zberejo, glede na kriterije in možnosti, 

pa lahko uprava dodeli še dodatna sredstva. 
 

 
5. člen 

(kriteriji za dodelitev pomoči družinskim članom) 

 
(1) Kriteriji za dodelitev pomoči družinskim članom ponesrečenih gasilcev so: 

 prošnjo lahko vložijo družinski člani gasilca, ki se je smrtno ponesrečil na 
gasilski aktivnosti ali je postal trajno ali za dalj časa nesposoben za delo in 
je to bistveno vplivalo na socialni položaj družine; 

 družinski član je upravičen do dodelitve pomoči, če je v celoti ali pretežno 
odvisen od preživljanja s strani ponesrečenega gasilca; 

 pri višini in obliki pomoči se upošteva socialni položaj prosilca in finančne 
zmožnosti ustanove za dodelitev take pomoči. 

(2) V primeru dodelitve pomoči mladoletnim osebam, ki se daje v obliki 

štipendije ali drugih tekočin pomoči, je uprava dolžna spremljati takšnega 
prosilca in vsako leto posebej ugotavljati upravičenost do dodeljene pomoči. 

 
6. člen 

(način izplačila pomoči) 

 
(1) Odobrena pomoč se ponesrečenemu gasilcu nakaže na njegov transakcijski 

račun pri banki v roku 15 dni od sprejema sklepa uprave. 
(2) Družinskemu članu ponesrečenega gasilca se odobrena pomoč nakaže na 
njegov transakcijski račun pri banki.  

 
7. člen 

(končna določba) 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan ko ga sprejme uprava in se objavi na 
oglasni deski ustanove. 
 

Priloga št. 1: Prošnja ponesrečenega gasilca za pomoč 
Priloga št. 2: Prošnja družinskega člana ponesrečenega gasilca za pomoč 

Priloga št. 3: Predlog PGD za pomoč ponesrečenemu gasilcu 
Priloga št. 4: Predlog vodstva GZS za pomoč ponesrečenemu gasilcu 
 

 
 

Predsednik uprave: 
      Jože Berlec 


