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1. Uvod  
 
Pričujočo Listino so pripravili nekateri člani Gasilske organizacije Evropske federacije sindikatov javnih 
uslužbencev EPSU (glej priloženi seznam) ob pomoči Fire Brigades Union iz Velike Britanije.  
Listina opredeljuje vrsto pravic in načel, ki lahko predstavljajo vodila, smernice in podporo gasilcem in 
njihovim sindikatom pri vsakodnevnih dejavnostih. Listina ponuja tudi okvir za razvoj politike EPSU na 
področju delovanja gasilcev.  
V Evropski federaciji sindikatov javnih uslužbencev EPSU sodi Gasilska organizacija k Stalnemu 
komiteju za lokalno in regionalno upravo same EPSU.  
Za dodatne informacije v zvezi z delom te organizacije in Stalnega komiteja si oglejte spletno stran 
http://www.epsu.org/r/315  
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2.Opredelitve, statut in funkcije gasilcev  
 
Evropski gasilci opravljajo široko paleto nalog in funkcij, katerih poglavitni del predstavlja zaščita 
človeških življenj in varovanje dobrin pred požari, zagotavljanje drugih storitev reševanja, med katerimi 
so nujna medicinska pomoč in humanitarne storitve.  
Gasilce lahko razdelimo v štiri velike kategorije:  
√ Gasilci v javnem sektorju: gasilci, ki omogočajo varstvo pred požarom in zagotavljajo storitve 
reševanja v svojih skupnostih.  
√ Gasilci v industrijskem sektorju: gasilci, ki zagotavljajo varstvo pred požari in zagotavljajo storitve 
reševanja na posebno nevarnih območjih ali industrijskih kompleksih, kot na primer jedrskih, kemičnih 
ali bioloških obratih in napravah. Ti gasilci lahko izvajajo tudi ukrepe za pomoč protipožarnim in 
reševalnim službam v javnemu sektorju izven svojega območja delovanja.   
√ Vojaški gasilci: gasilci, ki so del oboroženih sil in za katere veljata vojaško pravo in disciplina. Ti 
gasilci lahko izvajajo tudi ukrepe  za pomoč protipožarnim  in reševalnim službam v javnemu sektorju 
izven svojega območja delovanja.  
√ Letališki gasilci: gasilci, ki zagotavljajo varstvo pred požarom in zagotavljajo storitve reševanja na 
območju letališča ali letališkega kompleksa. Lahko so istočasno gasilci v javnem sektorju ali vojaški 
gasilci. Ti gasilci lahko izvajajo tudi ukrepe  za pomoč protipožarnim  in reševalnim službam v javnemu 
sektorju izven svojega območja delovanja.  
Listina se nanaša na prvo kategorijo, se pravi na gasilce v javnem sektorju. Ta kategorija se lahko 
nadalje deli na dve različni skupini:  
√ delavci, katerih osnovna plačana dejavnost je gasilska dejavnost pri protipožarnih in reševalnih 
službah. Ti delavci so pogosto opredeljeni kot "poklicni gasilci", in  
√ delavci, katerih osnovna plačana dejavnost ni pri protipožarnih in reševalnih službah, ampak glede 
na zahteve izvajajo intervencije, za katere so lahko plačani ali pa ne. Načini se od države do države 
lahko razlikujejo, vendar so v mnogih primerih ti delavci opredeljeni kot “prostovoljci”. 
29/10/2007  
Kljub temu da obstajajo neizogibne razlike med tema dvema skupinama, je cilj sindikatov gasilcev, da 
bi jih kar najbolj zmanjšali.  
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da izraz “gasilec” vključuje vse člane požarne in reševalne službe, ki ne 
glede na stopnjo ali funkcijo nudijo pomoč in sodelujejo pri gašenju požarov.  
Nevtralnost funkcije gasilcev v javnem sektorju je zelo pomembna. Gasilce lahko vpokličejo samo 
civilne regionalne ali občinske oblasti. V vseh vidikih njihovih nalog in na vseh ravneh morajo biti 
ločeni od policijskih, vojaških in paravojaških sil. Požarnih in reševalnih služb in njihove celotne 
opreme in naprav ne morejo uporabljati policijske, vojaške in paravojaške sile zgolj za ohranjanje 
javnega reda. 
Gasilci so predvsem delavke in delavci v javnem sektorju in njihovi sindikati bi morali predstavljati 
sestavni del javnega sektorja in sindikalnega gibanja na splošno.  

 
 
3. Sindikalne pravice in kolektivna pogodba  
 
Gasilci morajo uživati enake sindikalne pravice in pravice s področja zaposlovanja kot drugi delavci, 
vključno s pravico do stavke in skupnega ukrepanja, kot predvidevajo mednarodna določila 
Mednarodne organizacije dela (MOD), Evropski svet in Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.  
Gasilci bi morali uveljavljati pravico do stavke in do skupnega ukrepanja samo v primeru, ko so vsi 
predvideni postopki pogajanj (in po potrebi spravni postopki) z delodajalcem neuspešni.  
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Pri možnosti skupnega ukrepanja vključno s stavko, za gasilce in za njihove sindikate ne bi smele 
veljati nikakršne omejitve, sankcije ali kazni, niti na kolektivni niti na individualni ravni. 
Gasilci morajo imeti pravico do določanja svojega plačila in delovnih pogojev s kolektivno pogodbo.  
 
 

4. Pogoji zaposlovanja  
 
Gasilci so kvalificirani delavci in morajo biti kot taki tudi priznani.  
Delo prostovoljnih gasilcev mora biti v času, ko opravljajo dejavnosti, enakovredno delu poklicnih 
gasilcev. Plača in delovni pogoji gasilcev morajo upoštevati dejstvo, da opravljajo nevarno in 
nepredvidljivo dejavnost. Za vse ure opravljanja dejavnosti morajo prejeti nadomestilo, hkrati pa 
morajo dobiti dodatek k plači, kadar so v službi izven običajnega delovnega časa in ob dela prostih 
dneh. 
Plača in delovni pogoji gasilcev morajo biti določeni na podlagi kolektivne pogodbe na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni, v skladu z nacionalnimi sistemi in preferenciali sindikatov. Plačne lestvice 
morajo odražati stopnjo odgovornosti, tako kot vsaka dodatna posebna funkcija ali kvalifikacija. Gasilci 
morajo imeti pravico vsaj do enakega števila plačanih prostih dni kot drugi delavci v javnem sektorju. 
Pogodbe na lokalni ravni ne bi smele ogroziti nacionalnih ali regionalnih kolektivnih pogodb. Vsi gasilci 
morajo biti pokriti s kolektivnimi pogodbami ali predpisi, ki določajo maksimalno število ur, ki jih gasilec 
lahko povprečno opravi na teden, v skladu z evropsko direktivo o delovnem času. To maksimalno 
število ur ne sme presegati tedenskega delovnega časa drugih delavcev. Organizacija dela bi morala 
biti prilagojena tudi potrebam starejših gasilcev. 
Število gasilcev in geografska porazdelitev gasilskih in reševalnih postaj, tako kot gasilske in 
reševalne opreme, morata temeljiti na formuli, določeni na nacionalni ravni, ob upoštevanju požarne 
ogroženosti, ki obstaja v celotni državi. Redno nadurno delo poklicnih gasilcev oziroma vpoklic 
prostovoljnih gasilcev ne smeta služiti kot alternativa zaposlovanju ustreznega števila policnih 
gasilcev. 
 
 

5. Pravice s podro čja pokojnin in zavarovanja  
 
Gasilci bi poleg splošne državne pokojnine morali imeti pravico do pokojnine, ki upošteva nevarnost in 
težavnost njihovih nalog in usposobljenost, ki so si jo pridobili v obdobju trajanja zaposlitve. To 
pomeni, da bi se lahko upokojili s pravico do polne pokojnine, predno bi dosegli običajno starost za 
upokojitev, določeno na nacionalni ravni za druge delavce. V idealnih razmerah bi se gasilci, če bi to 
želeli, lahko upokojili pri starosti 55 let. 
Pravice gasilcev s področja pokojnin bi morale biti v primeru smrti prenosljive na njihove partnerje do 
konca življenja in na morebitne potomce do njihove polnoletnosti. 
V primeru da se gasilci upokojijo predčasno zaradi posledic nesreče pri delu ali poklicne bolezni, bi 
morali prejemati pokojnino, pri kateri se upošteva delovna doba, ki bi jo lahko dosegli, in ves izgubljeni 
zaslužek, povezan s stopnjo ali funkcijo, ki bi jo racionalno lahko dosegli med tem trajanjem 
zaposlitve.  
Kadar je predčasna upokojitev posledica poškodbe ali bolezni, ki je ni mogoče pripisati gasilski službi, 
je potrebno pokojninske pravice izračunati glede na delovno dobo in glede na možnosti druge 
zaposlitve v protipožarni službi ali izven nje. 
Če je gasilec ubit ali umre za posledicami ran, dobljenih med opravljanjem dela, mora njegov partner 
imeti pravico do prejemanja doživljenjske revalorizirane pokojnine, vsak otrok pa do svoje 
polnoletnosti.  
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Gasilca, ki je ubit ali umre med opravljanjem dela ali zaradi posledic nesreče pri delu, mora poleg 
pokojninskih pravic pokrivati tudi sistem zavarovanja, podpisan s strani delodajalca, ki zagotavlja 
nadomestilo, enakovredno vsaj dveletni bruto plači.  
Pokojninski načrti in sistemi zavarovanja morajo upoštevati naraščajočo mobilnost poklicnih gasilcev v 
okviru protipožarnih in reševalnih služb držav članic Evropske skupnosti. 
 
 
  

6. Organizacija protipožarne in reševalne službe 
 
Prisotnost učinkovite in zmogljive protipožarne in reševalne službe je obvezna za vse države in vsi 
člani družbe morajo imeti enakopraven dostop do teh storitev.  
V idealnih razmerah bi moralo biti eno samo ministrstvo (po potrebi na regionalni ravni) pristojno za 
pripravo in/oziroma usklajevanje zakonov in standardov, ki veljajo za organizacijo učinkovite in 
zmogljive protipožarne in reševalne službe v celotni državi. 
29/10/2007  
Svetovalni odbori, pristojni za zadeve, ki se nanašajo na obveznosti in standarde učinkovitosti in 
zmogljivosti protipožarne in reševalne službe, morajo imeti široko zastopanost in vključevati 
predstavnike delodajalcev in sindikatov protipožarnih in reševalnih služb v javnem sektorju. Svetovalni 
odbori ne smejo razpravljati o vprašanjih, ki so povezana s plačami in delovnimi pogoji gasilcev. 
Potrebno je redno in neodvisno ocenjevanje protipožarne in reševalne službe za namene 
zagotavljanja učinkovitosti in zmogljivosti. Ocenjevanja lahko izvajajo ali pri tem nudijo pomoč 
neodvisni inšpektorati, v katerih so inšpektorji s temeljitim poznavanjem in praktičnimi izkušnjami na 
področju delovanja protipožarnih in reševalnih služb. Ta ocenjevanja morajo biti javna. 
Odgovornost za organizacijo, nadzor in ustrezno financiranje protipožarne in reševalne službe morajo 
prevzeti izvoljeni predstavniki.  
 
 

7. Usposabljanje in oprema  
 
Vsi gasilci morajo imeti enake možnosti za dostop do usposabljanja in vseživljenjskega učenja.  
Potreben je niz skupnih standardov s področja usposabljanja, ki so določeni sporazumno s sindikati, in 
jih morajo upoštevati vsi gasilci, se pravi tako poklicni kot prostovoljci. Zaradi javne varnosti, poleg 
varnosti samih gasilcev, morajo vsi gasilci doseči osnovno raven usposabljanja in poznavanja svoje 
opreme, preden lahko posredujejo v primeru nesreče.  
Če je izvedljivo, je potrebno ustanoviti center za usposabljanje za protipožarno in reševalno službo. 
Lahko gre za center z možnostjo namestitve. Ta center za usposabljanje mora biti financiran v 
ustreznih razmerjih in zagotavljati usposabljanje vsem gasilcem v protipožarnih in reševalnih službah. 
Na voljo mora imeti naprave za realistično usposabljanje. 
Pripravljen mora biti sistem državnih izpitov za gasilce, ki jim omogoča napredovanje do stopnje 
načelnika ekipe v protipožarni in reševalni službi.  
Samo gasilci, ki so opravili državne izpite za protipožarno in reševalno službo, lahko poveljujejo 
drugim gasilcem v primeru požara ali v vseh drugih izrednih razmerah.  
Vse naprave in oprema, ki jih uporabljajo gasilci, morajo biti zasnovane in natančno testirane v skladu 
z ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi standardi, za namene zagotavljanja kompatibilnosti ter 
zanesljivega in pravilnega izvajanja zahtevanih funkcij v najbolj težavnih razmerah. Sindikati morajo 
biti vključeni v postopke standardizacije.  
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Na mejnih območjih morajo sporazumi med javnimi organi opredeljevati pogoje, v katerih si lahko 
gasilci različnih držav nudijo medsebojno asistenco. Predmetni sporazumi morajo vključevati določbe 
o kompatibilnosti naprav in opreme za boj proti požarom, o postopkih za boj proti požarom in o 
varnosti gasilcev.  
Gasilci, ki sodelujejo pri čezmejnih operacijah v boju proti požarom oziroma pri reševanju, morajo biti 
glede plačila in zavarovanja pokriti, kot da bi intervenirali v svoji lastni državi.  
 
 

8. Enake možnosti   
 
Nikomur ne bi smel biti zavrnjen dostop do delovnega mesta gasilca v javnem sektorju na podlagi 
rasne ali verske pripadnosti, barve kože, spola, spolne usmerjenosti ali socialnega porekla.  Dostop do 
usposabljanja in možnosti napredovanja v okviru protipožarne in reševalne službe mora biti določen 
na podlagi strokovne usposobljenosti in zaslug. 
Javni organi in socialni partnerji bi morali na vseh ravneh upoštevati načela in veljavno evropsko 
zakonodajo s področja enakopravnosti in aktivno spodbujati enake možnosti in enako obravnavanje 
na podlagi kolektivnih pogodb.  
Javni organi in socialni partnerji bi morali skupaj pripraviti, objaviti in spodbujati pozitivno politiko 
enakih možnosti.  
Kdorkoli bi nadlegoval ali izvajal diskriminatorna dejanja do druge osebe ali skupine, mora biti 
ustrezno kaznovan.  
Vsi delodajalci gasilcev v javnem sektorju bi morali imeti na voljo kopalnice in slačilnice, ločene za 
ženske in moške.  
 
 

9. Zdravje in varnost  
 
Gasilci ne bi smeli biti obravnavani drugače od katerih koli drugih delavcev, kar zadeva splošno 
zakonodajo s področja zdravja in varnosti. To pomeni, da gasilci ne smejo biti izvzeti iz evropskih 
direktiv, ki obravnavajo zdravje in varnost delavcev.  
Delodajalci bi morali sprejeti vse potrebne ukrepe za ustrezno ocenjevanje tveganj in zagotoviti 
sistematično spremljanje in nadzor zdravja in varnosti gasilcev. Prav tako bi v to morali biti popolnoma 
vključeni gasilci, kakor zahtevajo evropske direktive o zdravju in varnosti.  
Gasilci bi morali redno opravljati za njih popolnoma brezplačne celovite zdravniške preglede. Poleg 
tega bi morali aktivno sodelovati v programih usposabljanja s področja preventivne medicine in 
zdravja. 
Načrt zdravja pri delu bi moral vsem gasilcem ponuditi celovito in ustrezno paleto storitev svetovanja s 
področja psihiatrije ter boja proti stresu pred in po nesrečah.  
Gasilci in njihovi delodajalci bi morali biti na svojem področju delovanja usposobljeni za nadzorovanje 
in poznavanje vseh tveganj v zvezi s požari, eksplozijami, strupenimi, kemičnimi, jedrskimi snovmi ali 
transportom oziroma skladiščenjem vojaškega orožja in opreme.  
Delodajalci gasilcev, tako kot državni (ali regionalni) organi, bi se morali v okviru nacionalnih odborov 
preko pogajanj s sindikalnimi organizacijami dogovoriti glede nacionalne politike zdravja in varstva pri 
delu, ki bi veljala za vse gasilce. 
 


