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Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi prvega odstavka 26. člena in v povezavi s 23. členom Zakona o humanitarnih 
organizacijah (ZHO) Uradni list RS, št. 98-4367/2003 na vlogo GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, Tržaška 221, Ljubljana, v 
postopku pridobitve statusa humanitarne organizacije, naslednjo  

ODLOČBO  

2. GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE se z dnem pravnomočnosti te odločbe kot splošna dobrodelna organizacija vpiše v 
razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za zdravje pod zaporedno številko: HO-SD-201 0-1  

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE je na podlagi 24. člena Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO) Uradni list RS, št. 98-
4367/2003 z vlogo z dne: 6. aprila 2010, predlagala ministru za zdravje, da ji podeli status humanitarne organizacije. Vlogi je 
pri loži la dokazila o tem, da je organizacija najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljala humanitarno dejavnost (letno 
poročilo o delu za preteklo leto; podatki o programih in storitvah, ki jih je organizacija izvajala v preteklem letu, in potrdilo 
oziroma akt, ki izkazuje datum ustanovitve organizacije, dokazilo o vpisu v register društev in temeljni akt, dokazila o 
izpolnjevanju meril, ki jih določa Zakon o humanitarnih organizacijah (15. do 21. člen) ter program dela.  

Društvo je opredelilo poslanstvo in program dejavnosti kot splošno dobrodelno organizacijo.  

Skladno z navedenim je Ministrstvo za zdravje na podlagi dokazil, ki jih je društvo priložilo vlogi ugotovilo, da vloga obsega 
vse, kar je potrebno, da se lahko obravnava.  
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Vlogo je na seji dne: 22. 6. 2010, obravnavala Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne 
organizacije, imenovana s sklepom ministra za zdravje in ministra za delo, družino in socialne zadeve, št. 5845-1/2002-57 z 
dne: 03.02.2004, sklepom o spremembi sklepa o imenovanju, št. 5845-1/2002-58 z dne: 27.07.2004, sklepom o spremembi 
sklepa o imenovanju, št. 01203-34/2005/2 z dne: 10.06.2005, sklepom o spremembi sklepa o imenovanju, št. 15000-
44/2005/4 z dne: 19.12.2005, sklepom o spremembi sklepa o imenovanju, št. 5845-1/2002-88 z dne: 08.03.2006 in sklepom o 
spremembi sklepa o imenovanju, št. 15000-44/2005/12 z dne: 14.05.2007  

Po proučitvi dokumentacije je ugotovila, da člani društva po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu 
opravljajo humanitarno dejavnost pretežno na področju zdravstvenega varstva, s čimer društvo izpolnjuje kriterij upravičenca 
do pridobitve statusa humanitarne organizacije v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona.  

Namen, cilje in naloge opredeljuje statut, dejansko izvajanje programov pa društvo izkazuje v priloženem letnem poročilu o 
delu.  

Dejavnosti, ki jih opravlja organizacija:  

Organizira prostovoljno gasilstvo v državi, ki se nanaša na: reševanje življenj in imetja, gašenje in reševanje v primeru 
požarov, zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč kot so npr: poplave, potresi, toča, neurja, orkanska burja, 
ekološke, industrijske in druge nesreče, nalezljive bolezni ipd, zbiranje pomoči in pomoč ljudem, ki so jih prizadele nesreče. 
Izvaja določene preventivne, strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom, organizira operativno službo varstva pred 
požarom, sprejema in izvaja programe izobraževanja prostovoljnih gasilcev, skrbi za izboljšanje požarnovarnostne kulture, 
usklajuje svoje delo s poklicnimi gasilskimi enotami in poklicnimi gasilci, skrbi za tehnično opremljenost svojih enot v skladu s 
programi.  

Izvaja organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno 
povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami v svetu, izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu, daje 
mnenje in predloge za izboljšanje požarnega varstva ter nudi strokovno pomoč skupnostim za varstvo pred požarom ter 
opravlja druge naloge določene v statutu.  



Tako je mogoče ugotoviti, da društvo s svojimi programi in storitvami v neposredno korist posameznikov opravlja humanitarno 
dejavnost v skladu z določili 5. člena zakona in s tem izpolnjuje pogoje po 7. in 9. členu zakona za uvrstitev med splošne 
dobrodelne organizacije.  

15. člen zakona določa, da za pridobitev statusa humanitarne organizacije po tem zakonu lahko zaprosijo le tiste organizacije, 
ki že najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljajo humanitarno dejavnost na področju socialnega oziroma zdravstvenega 
varstva.  
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GZS je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani kot naslednica vseh predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od tedaj dalje 
opravlja naloge krovne gasilske organizacije v Republiki Sloveniji in je od leta 1992 članica CTIF. Iz datuma vpisa v poslovni 
register Slovenije (30. 9. 1976) in odločbe UE Ljubljana številka: 215-984/2008-4(21007), 19. 6. 2008, ter iz letnega poročila o 
delu je razvidno, da društvo izpolnjuje splošni pogoj v skladu z določili zakona. Namen, cilje in naloge društva opredeljuje 
statut, dejansko izvajanje programov pa društvo izkazuje v priloženem poročilu o delu.  

16. člen zakona določa, da organizacija, ki izkaže izpolnjevanje splošnega pogoja, lahko pridobi status humanitarne 
organizacije, če izpolnjuje tudi z zakonom predpisana splošna merila za delovanje v javnem interesu. Splošna merila so 
odprtost delovanja (prvi odstavek  

17. člena), strokovnost (drugi in tretji odstavek 17. člena), prostovoljnost (prvi odstavek  
18. člena) in neplačljivost (drugi odstavek 18. člena).  

Predloženi statut, sestava strokovnega sveta društva, program dejavnosti, prostovoljnost in neplačljivost za pomoč kažejo, da 
izpolnjuje GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, tudi splošna merila za delovanje v javnem interesu.  

Na podlagi ugotovljenega je Komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev statusa humanitarne organizacije na seji dne: 
22. 6. 2010 sprejela mnenje, da GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, izpolnjuje splošni pogoj in splošna merila javnega interesa 
za pridobitev statusa humanitarne organizacije, in ga v skladu s tretjim odstavkom 25. člena zakona podala ministru za 
zdravje.  

Minister za zdravje je po pridobitvi mnenja komisije skladno s prvim odstavkom 26. člena zakona odločil, kot je razvidno iz 
izreka te odločbe.  

O stroških postopka je bilo odločeno na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
Uradni list RS, št. 80-3777/1999, ki določa, da organ v sklepu odloči o stroških postopka, kdo trpi stroške postopka, koliko 
znašajo ter komu in v katerem roku jih je potrebno plačati.  

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, je v skladu z 29. členom zakona dolžna Ministrstvu za zdravje sporočiti vse spremembe 
podatkov, ki se vodijo v razvidu humanitarnih organizacij in vsa dejstva, ki vplivajo na izpolnjevanje meril za pridobitev statusa 
humanitarne organizacije, najkasneje v 30 dneh od nastanka oziroma registracije spremembe.  

Odločba je po 2. točki prvega odstavka 24. člena Zakon o upravnih taksah (ZUT) Uradni list RS, št. 8-409/2000 prosta plačila 
takse.  

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE MINISTRY OF HEALTH  

Ta odločba je v upravnem postopku dokončna in zoper njo ni možna pritožba, možen pa je upravni spor. Upravni spor se 
lahko sproži v 30 dneh po vročitvi te odločbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani. Tožbo je mogoče vložiti 
neposredno pri Upravnem sodišču Republike Slovenije ali pa jo poslati po pošti. Podati jo je mogoče tudi ustno na zapisnik pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije.  

 

 MINISTER  

DORIJAN MARUŠiČ  



Vročiti:  

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana - arhiv, tu.  

 


