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OBČINA DOMŽALE 
Odbor za stanovanjsko politiko in splošne zadeve 

POROČILO O POSLOVANJU IZVAJALCEV JAVNE GASILSKE SLUŽBE V 

OBČINI DOMŽALE V LETU 2017 

V Občini Domžale so javno gasilsko službo kot obvezno javno službo v letu 2017 
izvajala Prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Domžale in Center za 
zaščito in reševanje Domžale. Vse navedene organizacije so za financiranje javne 
gasilske službe pridobivala sredstva iz občinskega proračuna. Javno gasilsko službo 
so izvajalci opravljali v skladu Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, Zakonom o gasilstvu, Zakonom o varstvu pred požarom ter 
podzakonskimi akti navedenih zakonov. 
Sredstva, namenjena Gasilski zvezi in prostovoljnim gasilskim društvom so bila 
porabljena za redno dejavnost Gasilske zveze, požarno dejavnost, sofinanciranje 
programov mladih gasilcev, zdravstvene preglede gasilcev, ter nabavi vozil in 
opreme. Občina je z izgradnjo objekta zagotovila tudi pogoje za delovanje PGD 
Studenec. 
Sredstva za delovanje poklicnih gasilcev v CZR Domžale so bila porabljena za 
izvajanje storitev javne gasilske službe v skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega 
zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale ter pogodbo o financiranju CZR 
Domžale. Občina je izvedla nakup opreme za delovanje poklicne gasilske enote ter 
delež stavbe, v kateri deluje zavod. 
CZR Domžale in prostovoljna gasilska društva so bila financirana tudi iz sredstev 
požarnega sklada. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilskega vozila ter 
zaščitne in reševalne gasilske opreme. 

Poraba finančnih sredstev izvajalcev javne gasilske službe iz občinskega 'proračuna je 
bila naslednja:  

NAMEMEN PORABE Poraba v letu 2017 

Redna dejavnost Gasilske zveze 17.000 eur 

Požarna dejavnost za delo PGD 48.600 eur 

Sofinanciranje programov mladi gasilec 6.300 eur 



ODJA ODDELKA: 

Peter GUBANC, 

univ.di I. br. 

Zdravstveni pregledi prostovoljnih operativnih gasilcev 10.000 eur 

Nabava vozil in opreme za požarno dejavnost v PGD 149.155 eur 

Sofinanciranja gasilskega doma Studenec 394.026 eur 

Sredstva za redno delovanje CZR Domžale 714.000 eur 

Nabava opreme za CZR Domžale 289.571 eur 

Nakup stavbe CZR Domžale 749.200 eur 

Požarni sklad Občine Domžale ( nabava opreme) 129.601 eur 

SKUPAJ: 2.507.453 eur 

Izvajalci javne gasilske službe so v letu 2017 usklajeno opravljali svoje naloge v skladu 
z Občinskim operativnim načrtom izvajanja javne gasilske službe. 

V prilogi se nahajajo poročila izvajalcev javne gasilske službe. 
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