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Na podlagi 30. člena v povezavi z 32. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 12/14) ter drugim odstavkom 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdajam naslednji

PRAVILNIK O FINANCIRANJU SIL ZA
ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V OBČINI LOGATEC
1. člen
(splošne določbe)
(1) S tem pravilnikom se ureja upravičence, merila, višino in postopek financiranja sil za
zaščito, reševanje in pomoč, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja, delujejo na področju
občine Logatec ter so vključene v sistem zaščite in reševanja občine z aktom o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec ter o
kadrovski in materialni formaciji (v nadaljevanju: sklep).
(2) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
- naloge zaščite in reševanja: so organizacijske, tehnične in druge naloge ter uporaba
tehničnih in drugih sredstev za neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred posledicami naravne in druge nesreče,
ukrepi in postopki za reševanje ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo,
reševanje živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledicami naravne in druge
nesreče ter ukrepi in storitve strokovnjakov, reševalnih enot in služb, uporabo
zaščitne in reševalne opreme ter sredstev pomoči;
- izvajalci nalog zaščite in reševanja: so razpoložljive zmogljivosti gospodarskih družb,
zavodov ali drugih organizacij lokalne skupnosti, ki so namenjene zaščiti, reševanju in
pomoči ob naravni ali drugi nesreči, ki so organizirane v obliki operativne sestave
reševalcev, ki so usposobljeni za enake ali različne naloge, ustrezno opremljeni in pod
enotnim vodstvom, operativna sestava je lahko stalna oblika organiziranosti ali
sestava, organizirana, popolnjena in usposobljena le za določene naloge zaščite,
reševanja in pomoči;
- izvajalci javne gasilske službe: so gasilske enote, ki izvajajo gašenje in reševanje ob požarih,
prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje
oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne
reševalne naloge, lahko pa tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom
pred požarom;
- zaščitna-reševalna oprema in orodje: ima enak pomen, kot ga določa zakon, ki ureja
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do financiranja iz 1. člena so vse enote, določene v sklepu, ki sklenejo pogodbo o
izvajanju nalog zaščite in reševanja z Občino Logatec skladno s tem pravilnikom ali drugim
predpisom, ki določa financiranje enot za zaščito, reševanje in pomoč, če ni v neskladju s tem
pravilnikom.
3. člen
(merila)
(1) Višino financiranja izvajalcev nalog zaščite in reševanja se določi s pomočjo doseženih
točk po naslednjih sodilih (tabelarna oblika je v prilogi tega pravilnika, sekcija A):
- število vključenih operativnih članov posameznega upravičenca, glede na kadrovsko
formacijo,
- vrsto naloge zaščite in reševanja, ki jo upravičenec izvaja v sistemu,
- število udeležb na skupnih aktivnostih (vajah, izobraževanjih, akcijah itd.), ki jih organizira
Občina Logatec oz. štab Civilne zaščite,
- stopnja opremljenosti upravičenca, glede na materialno formacijo.
(2) Skupna višina namenskih sredstev za financiranje izvajalcev nalog zaščite in reševanja ter
izvajalce javne gasilske službe iz prvega in tretjega odstavka tega člena, se določi v osnutku
Letnega programa dela na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki ga na predlog občinske
strokovne službe, pristojne za to področje, sprejmeta poveljnik Civilne zaščite in župan
občine Logatec in služi za pripravo proračuna za naslednje leto (v nadaljevanju: letni
program).
(3) Skupna višina namenskih sredstev za program 0703-Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami se, če je tako ugodneje, letno usklajuje z makroekonomskimi izhodišči.
(4) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena za upravičence, ki izvajajo javne
gasilsko službo, veljajo naslednja merila:
- skupni znesek namenjen za javno gasilsko službo ne sme biti manjši od treh odstotkov
primerne porabe s finančno izravnavo občinskega proračuna za tekoče leto, skladno s
podatki Urada RS za makroekonomske raziskave (brez odstopljenega deleža požarne takse),
ki predstavlja osnovo;
- najmanj polovico osnove mora biti namenjeno za financiranje tekočega poslovanja javne
gasilske službe razlika, pa za financiranje investicijskih odhodkov oz. nabavo zahtevne
zaščitno-reševalne opreme,
- delež od osnove za posameznega upravičenca se določi glede na stopnjo kategorizacije
gasilske enote ter stopnjo kadrovske in materialne popolnitve, določene z merili o
organiziranosti gasilskih enot, ki jih predpiše minister, pristojen za gasilstvo (tabelarna oblika
je v prilogi tega pravilnika, sekcija B),
- razdelitev odstopljenega deleža požarne takse določi Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada, praviloma po usmeritvah poveljstva krovne organizacije javne gasilske
službe v občini Logatec,
- posebne investicije kot so gradnje objektov za zaščito in reševanje, med katere spadajo
lahko gasilski domovi, dom zaščite in reševanja ter drugi, ki so namenjeni izvajalcem nalog

zaščite in reševanja, se določi s posebnim elaboratom in se jih vključi v Načrt razvojnih
programov občine.

4. člen
(postopek financiranja)
(1) Način financiranja iz prvega odstavka prejšnjega člena se podrobno določi v medsebojni
pogodbi o izvajanju nalog zaščite in reševanja za enote iz prvega odstavka prejšnjega člena
in način financiranja iz tretjega odstavka prejšnjega člena v pogodbi o izvajanju javne gasilske
službe za enote (v nadaljevanju obe pogodbi: pogodba o financiranju).
(2) Predlog podrobne razdelitve izvajanja nalog zaščite in reševanja in s tem financiranja se
določi v letnem programu. Po sprejemu proračuna poveljnik Civilne zaščite in župan občine
Logatec sprejmeta veljavni Letni program dela na področju zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Pogodba o financiranju mora, če ni s posebnim predpisom določeno drugače, vsebovati
vsaj še:
- naloge zaščite in reševanja, ki jih posamezni upravičenec izvaja za Občino Logatec ter
časovno obdobje izvajanja nalog,
- obseg izvajanja nalog zaščite in reševanja in višino financiranja,
- način planiranja izvajanja nalog zaščite in reševanja, še posebej roke za oddajo letnih
planov,
- poročanje o izvedbi nalog zaščite in reševanja ter
- posebni nadzor nad izvajanjem nalog zaščite in reševanja vključno s sankcijami.
5. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Vse pogodbe o financiranju, sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika ostanejo v veljavi,
če niso v nasprotju z določbami tega pravilnika, sicer jih je potrebno uskladiti v roku treh
mesecev od dneva, ko začne veljati ta pravilnik.

(2) Ta pravilnik začne veljati s 1. julijem 2016. Pravilnik se objavi na uradni spletni strani
Občine Logatec in se ga posreduje vsem enotam za zaščito, reševanje in pomoč v občini
Logatec.
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PRILOGA: MERILA ZA VREDNOTENJE FINANCIRANJA IZVAJALCEV NALOG ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Sekcija A: Izvajalci nalog zaščite in reševanja (razen JGS)

Merilo 1
Število vključenih
operativnih članov
posameznega upravičenca,
glede na kadrovsko
formacijo

Manj kot je kadrovska
formacija
5

Vrednotenje (v točkah)
Skladno s kadrovsko
formacijo (do 20 %
več)
10

Več kot 21 % od
predvidene kadrovske
formacije
15

Vrednotenje (v točkah)
Operativna naloga1
Logistično – podporna
naloga2
Vrsto naloge zaščite in 15
12
Merilo 2

reševanja, ki jo upravičenec
izvaja v sistemu

Merilo 3
Število udeležb na skupnih
aktivnostih (vajah,
izobraževanjih, akcijah itd.),
ki jih organizira Občina
Logatec oz. štab Civilne
zaščite (vsaj 50 % udeležba
operativnih članov
upravičenca)

Merilo 2
Stopnja opremljenosti
upravičenca, glede na
materialno formacijo

Do polovice vseh
aktivnostih
5

Ni še opremljen
8

Vrednotenje (Iv točkah)
Od 3/4 vseh
Od ¾ do celote vseh
aktivnostih
aktivnostih
10
15

Vrednotenje (v točkah)
Že opremljen
5

Delež za posamezno enoto se izračuna tako:
1. sešteje se vse točke
2. vrednost proračunske postavke, namenjene za financiranje izvajanja nalog zaščite in
reševanja se deli s seštevkom vseh točk vseh vlog in dobi vrednost ene točke
3. vrednost ene točke se množi s številom točk posameznega izvajalca nalog zaščite in
reševanja.

1

Operativno nalogo izvaja upravičenec, ki je z aktom vključen v sektor operative ICS sistema ZRP občine
Logatec.
2
Logistično – podporno nalogo izvaja upravičenec, ki je z aktom vključen v sektor načrtovanja, sektor logistike
ali sektor administracije ICS sistema ZRP občina Logatec.

Sekcija B: Izvajalci nalog javne gasilske službe
Gasilska zveza ima ločeno pogodbo in mora za svoja sredstva posebej pripraviti letni plan dela ter ga
finančno ovrednotiti. Ta znesek predstavlja odbitek od osnove namenjene za javno gasilsko službo.
Preostala sredstva se delijo:
- najmanj polovico se določi za financiranje tekočega poslovanje GE,
- preostali znesek, pa za financiranje investicijskih odhodkov GE, ki ga podrobno razdela
pristojni organ Gasilske zveze pred pripravo Letnega programa dela na področju zaščite,
reševanja in pomoči.
Merilo
1
Stopnja
kategoriz
acije GE3

I. kategorija
OV*

II. kategorija
OV x 1,53

Vrednotenje (v točkah)
III. kategorija
IV. kategorija
OV x 2,13
OV x 2,8

Poklicna enota
Poseben
elaborat
financiranja

OV je osnovna vrednost za tekoče potrebe GE I. kategorije. Ta znesek se letno usklajuje glede na
makroekonomske kazalnike, ki jih za pripravo proračuna pripravijo pristojni organi s področja javnih
financ ter na podlagi realnih potreb, izračunanih iz dolgoletnega povprečja GE. Ne glede na
makroekonomska izhodišča, se osnovna vrednost OV praviloma ne manjša.

3

GE pomeni gasilska enota.

