ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU
(ZGas-C)

1. člen
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) se za 14.c členom
doda nov 14.d člen, ki se glasi:
»14.d člen
(1) Poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne
naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad 5 let, dodatek za
stalnost v višini 0,5 % osnovne plače.
(2) Javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, se za določitev
dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih
in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.«.

PRIPOMBA/PREDLOG
1.odstavek 14.d člena zakona se naj spremeni tako, da se glasi:
» Poklicnim gasilcem pripada za vsako začeto leto dela v poklicni gasilski enoti nad 5 let,
dodatek za stalnost v višini 0,5% osnovne plače.«

OBRAZLOŽITEV
Navedba »ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva« je
nepotrebna in glede na različno tolmačenje in razumevanje kaj je »operativno« in kdo so
»pravi« gasilci lahko tudi škodljiva.
Pravna podlaga našega predloga:
Zakon o gasilstvu v zadnjem stavku 5. tč. 5. člena določa: »Operativne naloge gasilstva so
tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom«
Zakon o varstvu pred požarom v 2. odst. 2. člena določa: « Dejavnost varstva pred požarom
po tem zakonu so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva
pred požarom, nadziranje, požarno varovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov
požarne zaščite, dimnikarstvo požarno varovanje premoženja in druge ».
Problem iz prakse:

Izvleček iz sistemizacije delovnih mest v GBL: »Zaposleni v vseh organizacijskih enotah so
javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki v času zaposlitve v poklicni gasilski enoti
opravljajo v okviru delovanja javne gasilske službe operativne naloge zaščite, reševanja in
pomoči (sodelujejo na intervencijah ali opravljajo druga nujna dela, povezana z izvajanjem
javne gasilske službe), kadar je to potrebno.«
V preteklosti (pred letom 1993) so bili glede dodatka za stalnost vsi zaposleni v poklicni
gasilski enoti izenačeni z zaposlenimi v Policiji (primer: Gasilska brigada Ljubljana). Po
osamosvojitvi so vsi poklicni gasilci, to so delavci v poklicnih gasilskih enotah ( 3. tč. 5.
člena ZGas), prejemali enak dodatek po ZVNDN (106 d. člen) po 10 letih , po novem pa
bi bili poklicni gasilci znotraj PGE razdeljeni na poklicne gasilce z dodatkom za stalnost
v gasilstvu in na poklicne gasilce z dodatkom za stalnost na področju VNDN, čeprav
delajo vsi v poklicni gasilski enoti, organizirani kot javni zavod.
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