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Zadeva: AKTUALNE INFORMACIJE 
 
Spoštovani. 
 
Posredujemo vam aktualne informacije: 
 

1.) USPOSABLJANJA NA TERENU 
 
Na podlagi trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s strani Vlade RS in NIJZ vas 
obveščamo, da lahko nadaljujete z izvajanjem usposabljanj.  
 
Pri tem mora organizator redno spremljati in upoštevati vse veljavne odloke, ukrepe, priporočila in 
usmeritve: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248; 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/; 
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19; 
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov. 
 
Pomembno je tudi dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov vseh udeležencev (sodelovanje samo 
zdravih, razkuževanje, nošenje mask, skrb za higieno rok in kašlja, upoštevanje varne medosebne 
razdalje). 
 
Še vedno velja priporočilo, da teoretični del tečaj izvajate na daljavo skladno s sprejetimi smernicami 
Gasilske zveze Slovenije: https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/01/Izvajanje-gasilskih-
temeljnih-usposabljanj-na-daljavo_sprejeto_14122020.pdf. 
 
Pri izvajanju praktičnega dela usposabljanja in zaključnih izpitov je, poleg vseh pogojev, potrebno 
upoštevati tudi število, ki je določeno za zbiranje ljudi (trenutno je 10). To pomeni, da lahko trenutno 
izvajate zaključni izpit ali praktično delo na posamezni točki s skupino do 10 – vključuje inštruktorje in 
udeležence.  
 
V kolikor organizator ne more zagotoviti ustrezne varne razdalje, prostorskih pogojev in zaščitnih 
sredstev, usposabljanj in zaključnih izpitov do nadaljnjega ne sme izvajati. 
 
 

2.) TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA 
 
Sporočamo vam, da zaradi epidemiološkega stanja načrtujemo izvedbo tečaja za višjega gasilskega 
častnika v začetku meseca septembra 2021. 
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3.) ZDRAVSTVENI PREGLEDI Z ROKOM VELJAVNOSTI V LETU 2020  

 
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020) v 127. členu za nemoteno opravljanje operativnih nalog v 
prostovoljnih gasilskih društvih podaljšuje tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih gasilcev, 
katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 30. septembra 2021. 
 
Na usposabljanja, kjer so zahtevana zdravniška spričevala, morajo tečajniki, ki imajo zdravniška 
spričevala z rokom veljavnosti v letu 2020, s seboj prinesti le-ta, saj so veljavna do 30. 9. 2021.   
 
 

4.) ZAVAROVANJA ZZZS IN ZPIZ ZA LETO 2021 
 
Navodila za zavarovanja ZZZS in ZPIZ za leto 2021 smo poslali dne 16. 2. 2021 in objavili na povezavi na 
naši spletni strani. 
  
Rok za prijavo in plačilo pavšalnega prispevka je 15. 3. 2021.  

 
 
5.) ZAVAROVANJA V BODOČE 

 
V Zakonu o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20 z dne 15. 12. 2020), ki se je začel 
uporabljati 1. 1. 2021, so bile sprejete tudi spremembe Zakona o gasilstvu in sicer, da država na 
področju gasilstva zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske 
organizacije ter del sredstev za standardizirana gasilska zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih 
uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog. Vrsto, vsebino, obseg in način izvedbe 
sklenitve standardiziranih gasilskih zavarovanj predpiše Minister za obrambo. 
 
Sporočamo vam, da so na osnovi sprejetih sprememb v pripravi podzakonski akti, s katerimi bodo 
urejena zavarovanja v bodoče.  
 
Za leto 2021 si tako gasilske organizacije urejamo zavarovanja še po starem načinu.  
 
 

6.) NADOMESTILO IZPADA SREDSTEV PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM 
 
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 203/20 z dne 30. 12. 2020) v 126. členu zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim 
gasilskim društvom in sicer: 

• za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2.000 evrov,  

• za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3.000 evrov, 

• za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3.500 evrov, 

• za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4.000 evrov, 

• za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4.500 evrov. 
 
Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote bodo prejela še dodatnih 1.000 evrov. 
 
Po pojasnilih Uprave RS za zaščito in reševanje, ki jih pošiljamo v prilogi, bodo finančna sredstva 
nakazana iz Uprave RS za zaščito in reševanje na transakcijske račune prostovoljnih gasilskih društev 
dne 12. 3. 2021. 

https://gasilec.net/zavarovanja-zzzs-in-zpiz-za-leto-2021/
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Sredstva so namenjena kritju izpada prihodkov prostovoljnih gasilskih društev v letu 2020, ki so nastali 
zaradi epidemije COVID-19. Sredstva lahko prostovoljna gasilska društva porabijo za nakup osebne 
zaščitne opreme, nakup skupne zaščitne opreme, vzdrževanje ali nakupe gasilskih vozil, obnove in 
investicije v gasilskih domovih oz. za kritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne gasilske službe.  
 
O porabi teh sredstev ni potrebno podajati poročil. 
 
 

7.) LEGALIZACIJA GASILSKIH OBJEKTOV 
 
Sporočamo vam, da je bil na Ministrstvu za obrambo organiziran delovni sestanek, ki smo se ga 
udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, URSZR in GZS. S strani GZS je bil predstavljen 
predlog rešitev, ki bi gasilskim društvom omogočil čim bolj optimalni postopek pridobitve manjkajočih 
dokumentov za njihove objekte. Podani predlogi so trenutno v obravnavi na obeh ministrstvih. O 
nadaljnjem poteku reševanja problematike vas bomo sproti obveščali. 
 
Ob tej priložnosti želimo ponovno pozvati vsa društva, da v informacijski sistem Vulkan (v zavihku 
»organizacija/legalizacija vprašalnik«) vnesejo podatke o svojih objektih, saj želimo pridobiti celovito 
sliko o stanju na območju celotne Slovenije, na osnovi katere bomo lažje poiskali sistemske rešitve in 
društvom svetovali pri postopku pridobivanja manjkajočih dokumentov. Vsem, ki ste podatke že vnesli, 
se zahvaljujemo. 
 
Več informacij pošiljamo v priloženem dopisu.  
 
 
Gasilske zveze prosimo, da s to okrožnico seznanite tudi svoja gasilska društva.  
 
 
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 
       
 
       Poveljnik:           Predsednik: 
    Franci Petek                                                                                                                              Janko Cerkvenik 

 


