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III 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je preučiti trenutno stanje na področju izvajanja tržne dejavnosti v 

poklicnih gasilskih enotah ter ugotoviti dejavnike, ki posamezne gasilce motivirajo za 

opravljanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah, ter na osnovi ugotovitev oblikovati 

predloge in priporočila za spremembo ali dopolnitev izvajanja te dejavnosti. Na podlagi 

izvedenega anketnega vprašalnika je prva ugotovitev, da poklicne gasilske enote poleg osnovne 

dejavnosti izvajajo tudi tržno dejavnost, a v različnem obsegu. V drugem delu ugotavljamo, da 

je izvajanje tržne dejavnosti za enote dobrodošla dodatna storitev. Zaposleni menijo, da je 

sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti jasen in razumljiv, vendar s tem sistemom niso 

najbolj zadovoljni. Pozitivno gledajo na dejstvo, da jim izvajanje tržne dejavnosti pomeni 

hitrejše napredovanje v višji plačni razred znotraj delovnega mesta in da prejmejo višjo oceno 

za določanje dela plače za redno delovno uspešnost. Splošno mnenje pa je, da zaposleni s 

sedanjimi vrstami nagrad, ki jih prejmejo za izvajanje tržne dejavnosti, niso zadovoljni.  

Ključne besede: tržna dejavnost, javna služba, poklicne gasilske enote, javni zavod, zaposleni. 

SUMMARY 

The purpose of this master's thesis is to examine the current situation in implementing 

marketing activities in professional fire brigades and to determine the circumstances that 

motivate individual firefighters to carry out free-standing marketing activities within 

professional fire brigades. Based on the survey questionnaire, the first finding is that 

professional fire brigades, in addition to performing the core service also carry out marketing 

activities, but at varying degrees. In the second part, we discover how the implementation of 

marketing activities is a welcome additional service for the fire department. Employees believe 

that the system of stimulating the implementation of commercial activities is clear and 

comprehensible, although they are not too satisfied with this system. They look positively at 

the fact that carrying out marketing activities means a faster progression to a higher salary level 

within the place of work and that they receive a higher grade for determining the amount of 

salary for productivity in job performance. The overall opinion is, however, that employees are 

not satisfied with the current types of rewards they receive for performing commercial 

activities.  

Keywords: marketing activity, public service, professional fire brigades, public institution, 

employees.  
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1 UVOD 

Na podlagi Zakona o gasilstvu (ZGas, Uradni list RS, št. 113/05, uradno prečiščeno besedilo, 

23/19), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno 

prečiščeno besedilo, 97/10) in Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 

zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11, 27/16) so v Sloveniji 

organizirane gasilske enote, med katere spadajo tudi poklicne gasilske enote. Le-te so 

ustanovljene na podlagi Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 104/92, 8/96, 36/2000, 

127/06) s strani občine oziroma večih občin. 

Ključna dejavnost poklicnih gasilski enot je izvajanje javne gasilske službe na območju, 

dodeljenem v skladu z ustanovnim aktom, ter izvajanju nalog širšega pomena, ki so naštete v 

8. členu ZGas. 

V skladu z ZGas je osnovno financiranje poklicnih gasilskih enot s strani ustanovitelja ter 

države. Neizpodbitno dejstvo pa je tudi to, da poklicne gasilske enote posegajo po opravljanju 

prodaje blaga in storitev na trgu kot tržno dejavnost, saj s tem pridobivajo dodatna finančna 

sredstva tako za nadgradnjo same enote v smislu kadra kot materialnih pogojev. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Slovenska gasilske zgodba se je začela prvič pisati leta 1869 z ustanovitvijo prve požarne 

obrambe v Metliki. Danes je v najrazličnejše organizacije gasilstva vključeno preko 162.000 

članov oziroma redno zaposlenih (Gasilska zveza Slovenije 2020). 

V skladu z ZGas so gasilske enote v Sloveniji različno organizirane. Največ gasilskih enot je 

prostovoljnih gasilskih enot, sledijo jim poklicne gasilske enote ter gasilske enote v 

gospodarskih družbah in drugih organizacijah. Gasilske naloge se izvajajo v skladu s pravili 

gasilske službe in pravili stroke. 

Na območju Republike Slovenije deluje 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot, in sicer: 

Gasilska brigada Koper, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska brigada Maribor, Poklicna 

gasilska enota Celje, Gasilsko reševalna služba Kranj, Javni zavod za gasilsko in reševalno 

dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Gasilsko 

reševalni center Novo mesto, Poklicna gasilska enota Krško, Gasilsko reševalna služba 

Jesenice, Zavod za gasilsko in reševalno službo Sežana in Center za zaščito in reševanje 

Domžale (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a).  

Vse teritorialne poklicne gasilske enote delujejo kot javni zavodi, zato je njihovo financiranje 

določeno v skladu z ZZ ter ZGas. 

V skladu z ZZ javni zavodi sredstva za delovanje in razvoj pridobivajo iz dodeljenih sredstev s 
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strani ustanovitelja/ev, s prodajo blaga in storitev na trgu, s plačili za opravljene storitve ter iz 

drugih virov v skladu z veljavnimi zakoni in akti o ustanovitvi. Posebnost pri poklicnih 

gasilskih enotah je le ta, da se v skladu z zakonodajo storitve, vezane na izvajanje javne gasilske 

službe, ne zaračunavajo. 

V skladu z ZGas gasilske enote prejemajo sredstva za delovanje in investicije iz proračuna 

Republike Slovenije, občin, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o izvajanju javne gasilske 

službe, sredstev gospodarskih družb in zavarovalnic, prihodkov iz tržne dejavnosti ter daril in 

prispevkov fizičnih in pravnih oseb. 

ZGas v 6. členu nalaga občinam, da na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavljajo 

sredstva za redno delovanje gasilskih enot, državi pa nalaga financiranje gasilske šole, 

sofinanciranje nalog zaščite in reševanja širšega pomena, kot so nesreče v prometu, nesreče z 

nevarnimi snovmi, nesreče v predorih in reševanje na in iz vode. Zagotavlja tudi sredstva za 

delovanje GZS in ZSPG. 

Poklicne gasilske enote so prioritetno ustanovljene za opravljanje osnovne javne dejavnosti, to 

je izvajanje javne gasilske službe, lahko pa opravljajo tudi tržno dejavnost, čeprav je to v 

nasprotju z osnovno opredelitvijo zavoda kot nepridobitne organizacije. Pri opravljanju te 

dejavnosti pa morajo poklicne gasilske enote upoštevati predvsem načelo koneksnosti 

dopolnilne dejavnosti, kar pomeni, da mora biti prodaja blaga in storitev na trgu neposredno 

povezana z izvajanjem javne službe oziroma dejavnosti, za katero je enota ustanovljena 

(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

Iz zapisanih predpisov ni vedno mogoče ugotoviti, katera je osnovna dejavnost zavoda, na 

podlagi katere je bil zavod ustanovljen, in katere so tržne dejavnosti, ki jih zavod izvaja kot 

prodaja blaga in storitve na trgu, navaja Janc (2004, 172). Dodaja, da ko ni jasno zapisanih 

predpisov, ki bi ločili izvajanje javne službe in tržne dejavnosti, mora to ustanovitelj, naj si bo 

to občina ali ministrstvo, čim bolj jasno razmejiti obe dejavnosti. 

Glažar (2015, 109–110) navaja, da morajo izvajanje tržne dejavnosti, ki jih izvajajo javni 

zavodi, biti opredeljene v aktu o ustanovitvi, le-tega pa sprejme ustanovitelj. Zelo pomembno 

je, da javni zavod ustvari dobiček pri izvajanju tržne dejavnosti, ne pa izgubo, saj bi v tem 

primeru moral izgubo pokriti iz javnih sredstev. To bi bilo nesprejemljivo, tako da javni zavod, 

če izvaja tržno dejavnost, mora vedno strmeti k temu, da ustvari presežek prihodkov nad 

odhodki ali pa da je izvajanje tržne dejavnosti s finančnega vidika vsaj ničla.  

Za uspešno delo ali dodaten prispevek k organizaciji zaposleni prejmejo plačo, ki jo lahko 

razumemo kot nagrado. Zadovoljstvo zaposlenih pri delu običajno povečuje prav plača in 

nagrade. Izkazuje se, da dodatna nagrada za zaposlene pomeni boljša produktivnost in to je 

velik motivacijski dejavnik za naloge, ki jih opravlja. Plače in nagrade sta dejavnika, ki takoj 

vplivata na zaposlene pri nalogah in dolžnostih (Nahar in Zayed 2019, 2). 
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Prepoznani raziskovalni problem je v dejstvu, da večina poklicnih gasilskih enot ne pridobi 

zadostnih finančnih sredstev za nemoteno, kakovostno izvajanje svojega osnovnega poslanstva, 

to je reševanje ljudi in njihovega premoženja. Zato večina poklicnih gasilskih enot izvaja 

najrazličnejše tržne dejavnosti, s katerimi pridobivajo dodatna finančna sredstva, ki jih lahko v 

skladu z zakonodajo delno razdeli med zaposlene kot delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, drugi del pa za nakup oziroma obnovo gasilske opreme. 

1.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je preučiti trenutno stanje na področju izvajanja tržne dejavnosti v 

poklicnih gasilskih enotah ter ugotoviti dejavnike, ki posamezne gasilce motivirajo za 

opravljanje posamezne tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah ter na osnovi ugotovitev 

oblikovati predloge in priporočila za spremembo ali dopolnitev izvajanja te dejavnosti. 

Cilji magistrske naloge so: 

− preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja javnih zavodov, poslovanja 

poklicnih gasilskih enot in izvajanj tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah; 

− raziskati, katere tržne dejavnosti se v poklicnih gasilskih enotah opravljajo, kdo in koliko 

oseb je za posamezno tržno dejavnost usposobljenih, vrste usposabljanj s tega področja;  

− ugotoviti dejavnike, ki posamezne gasilce motivirajo za opravljanje posamezne tržne 

dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah; 

− raziskati, kakšno je zadovoljstvo poklicnih gasilcev z dodatnimi prejemki iz naslova 

opravljanja tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah; 

− analizirati sredstva, pridobljena iz naslova tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah, ki 

so razvidna iz izkaza prihodkov in odhodkov – po vrstah dejavnosti v obdobju 2015-2020; 

−  podati priporočila, kako izboljšati obstoječo prakso s področja izvajanja te dejavnosti. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrsko nalogo smo razdelili na dva ključna dela. V prvem, teoretičnem delu, smo 

predstavili in prikazali teoretična izhodišča in pregledali obstoječo literaturo, ki se nanaša na 

temo magistrskega dela. V drugem, empiričnem delu, pa smo se posvetili empirični raziskavi 

oziroma analizi. 

Magistrska naloga temelji na sistematičnem pregledu tuje in domače literature s področja javnih 

zavodov, izvajanja javne službe, tržne dejavnosti, tako imenovana dejavnost prodaje blaga in 

storitev na trgu. Z uporabo deskripcije bomo predstavili terminologijo, ki se navezuje na 

razumevanje delovanja javnih zavodov, v našem primeru poklicnih gasilskih enot, in jo 

povezali s pomembnostjo izvajanja tržne dejavnosti. 

V empiričnem delu naloge smo raziskali, katere tržne dejavnosti se v poklicnih gasilskih enotah 
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opravljajo, kdo in koliko oseb je za posamezno tržno dejavnost usposobljenih, vrste 

usposabljanj na tem področju, ugotovili dejavnike, ki posamezne gasilce motivirajo za 

opravljanje posamezne tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah, ter analizirali, kakšno je 

zadovoljstvo gasilcev z dodatnimi prejemki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti v poklicnih 

gasilskih enotah. Poklicni gasilski zavodi v večini poleg javne službe izvajajo tudi različne 

storitve na trgu, ki so opredeljene kot tržna dejavnost (npr. servisiranje in pregled gasilnih 

aparatov ter hidrantnega omrežja, izvajanje požarnih straž, servisiranje in pregled izolirnih 

dihalnih aparatov, izobraževanja s področja požarne varnosti, prevozi pitne vode ipd.). Za 

izvajanje posameznih nalog s področja tržne dejavnosti morajo biti izvajalci/gasilci dodatno 

usposobljeni, za to delo pa so gasilci dodatno (npr. različno visoki prejemki) motivirani.  

V ta namen smo oblikovali vprašalnik v papirni obliki, in je sestavljen iz dveh delov: 

− Prvi del: vprašanja s področja izvajanja posameznih tržnih dejavnosti v poklicnih gasilskih 

enotah, usposabljanj s področja izvajanja posameznih tržnih dejavnosti, dodatnih 

prejemkov in drugih dejavnikov motiviranja gasilcev za opravljanje teh dejavnosti ter 

zadovoljstva gasilcev z dodatnimi prejemki iz naslova tržne dejavnosti v poklicnih 

gasilskih enotah. 

− Drugi del: demografske značilnosti anketiranih – spol, starost, izobrazba, delovna doba v 

poklicni gasilski enoti, delovno mesto. 

Prav tako smo analizirali sredstva, pridobljena iz naslova tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih 

enotah, ki so razvidna v postavki »prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu« iz 

izkaza prihodkov in odhodkov – po vrstah dejavnosti v obdobju 2015–2020. Pri tem bomo 

uporabili sekundarne podatke (javno dostopni finančni podatki iz izkaza prihodkov in 

odhodkov – po vrstah dejavnosti v obdobju 2015–2020 poklicnih gasilskih enot v Sloveniji).  

Velikost vzorca je bil 130 vprašalnikov, kjer je vsaka poklicna gasilska enota prejela po 10 

vprašalnikov, ki so bili razdeljeni sledeče: po dva vprašalnika na izmeno (vsaka poklicna 

gasilska enota jih ima 4) ter po dva v administrativni del enote. Uporabili smo naključno 

vzorčenje po skupinah. Sekundarne podatke smo dobili preko spletne strani Agencije Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Zbrali smo podatke za posamezne poklicne 

gasilske enote v Sloveniji po letih in z njimi pridobili vpogled v načine financiranja in 

investiranja enot. 

1.4 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Osnovna predpostavka je, da zaposleni gasilci v poklicnih gasilskih enota želijo izvajati 

aktivnosti iz naslova tržne dejavnosti, saj so za to dodatno nagrajeni (dodatek k plači na podlagi 

delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, višja redna delovna uspešnost, 

hitrejše napredovanje, možnost napredovanja na delovnem mestu), ter da si želijo, da se v 

okviru danih možnosti v poklicnih enota poveča to izvajanje. 
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V magistrski nalogi predpostavljamo tudi, da javni gasilski zavodi v večini izvajajo poleg javne 

službe tudi različne storitve na trgu, ki so opredeljene kot tržna dejavnost (npr. servisiranje in 

pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja, izvajanje požarnih straž, servisiranje in 

pregled izolirnih dihalnih aparatov, izobraževanja s področja požarne varnosti, prevozi pitne 

vode ipd.).  

Največ omejitev pri pisanju magistrske naloge smo zaznali v pridobitvi ustrezne literature s 

področja tržne dejavnosti v gasilstvu. Omejitve z vidika zbiranja podatkov pri vprašalniku pa 

smo pričakovali pri morebitni neodzivnosti, iskrenosti odgovorov itd.  

Pri magistrskemu delu smo se omejili zgolj na teritorialne poklicne gasilske enote, ki so le del 

poklicnega gasilstva v Sloveniji, in ne tudi na ostale gasilke enote. Torej smo se osredotočili na 

podatke 13-ih poklicnih gasilskih enot. 

Pri izvedbi analize sredstev, pridobljenih iz naslova tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih 

enotah, ki so razvidna iz izkaza prihodkov in odhodkov – po vrstah dejavnosti, smo upoštevali 

podatke iz obdobja 2015–2020. 
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2 TEMELJNI POJMI, POVEZANI Z JAVNIMI ZAVODI 

V ZZ so jasno definirana in urejena vsa statusna vprašanja zavodov. Zavode opredeljuje kot 

organizacije, ki jih ustanovi bodisi država, lokalna skupnost ali druge z zakonom pooblaščene 

javne pravne osebe in se ustanovijo z namenom opravljanja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, 

znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, 

socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Cilj opravljanja dodeljene dejavnosti ni 

pridobivanje dobička, ampak zadovoljiti uporabnike storitev javne službe. 

2.1 Javna služba 

Poznamo dve vrsti javnih služb, in sicer negospodarske in gospodarske. Med tema dvema 

javnima službama obstaja kar nekaj bistvenih razlik. Pomembnejša je ta, da se negospodarske 

javne službe financirajo iz javnih sredstev, gospodarske javne službe pa iz opravljanja 

dejavnosti oziroma storitev (Virant 2009, 132–139). 

»Po definiciji je javna služba takšna aktivnost, ki sodi v javni interes, določajo, ustvarjajo in 

nadzirajo pa jo oblasti s predpisi, ki so zunaj zasebnega prava in tako sodijo v okvir pojma 

javno pravo ne glede na to, ali dejavnost javne službe opravlja javna ali zasebna oseba« (Bohinc 

2005, 36–37). 

Šisernik idr. (2013, 2) pravijo, da je osnovna značilnost izvajanja javnih služb zadovoljevanje 

javnega interesa po načeloma enakih pogojih za vse uporabnike. Poudarja, da se izvajanje javne 

službe ne opravlja z namenom pridobivanja presežka ali dobička, ampak se zagotavljajo 

nematerialne dobrine prebivalcem, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja. 

Rakočevič in Bekeš (1994, 139) sta zapisala, da so bistvene značilnosti organizacij, ki v 

Sloveniji opravljajo javno službo, sledeče: 

− predvsem morajo biti samostojne družbene enote; 

− vodilni organi se morajo organizirani tako, da bodo imeli sodelovanje predstavnikov tistih 

koristi, ki zagotavljajo pravilno in družbeno ustrezno opravljanje nalog organizacij; 

− organizacije gospodarijo s splošnim družbenim premoženjem, ne pa s svojim; 

− presežkov dela organizacije ne morejo akumulirati po svoji volji, prav tako jih ne smejo 

kopičiti z namenom, da bi dobile v družbi takšen položaj, ki jim glede na obveznosti, ne 

more pripadati; 

− aktivni morajo biti pri odločanju o potrebah, ki so družbenega pomena ter jih hkrati 

uresničevati; 

− ne smejo se razvijati interesi, ki bi bili nasprotje javnim družbenim koristim ter bi v 

zadevnem področju onemogočili uresničevanje družbenih koristi; 

− samostojnost organizacij, ki izvajajo iste oziroma podobne naloge na strokovnem področju, 

ne sme nasprotovati potrebi po vključevanju v širši organizem. 
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2.2 Javni sektor 

Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne 

agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, 

če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (Ministrstvo za 

javno upravo 2020). 

V Sloveniji imamo poleg zasebnega sektorja tudi zelo dejaven javni sektor. O javnem sektorju 

govorimo takrat, ko je le-ta močno povezan z državo. V večini primerov ga predstavljajo javne 

organizacije, ki opravljajo proračunsko financiranje družbene in gospodarske javne dejavnosti 

po netržnih načelih (Setnikar Cankar 1997, 73). 

Za javni sektor je značilno, da skrbi za uresničevanje javnega interesa ter pomaga pri 

zadovoljevanju javnega interesa. Tako država kot tudi lokalna skupnost na podlagi interesa in 

potreb sprejme odločitev, da se le-te obravnava kot javne zadeve. Do odločitve pride skozi 

demokratični proces, ki odloči kakšen bo obseg zadev javnega značaja. Z ustanovitvijo teh 

organizacij se zadovoljuje javne potrebe (Virant 2009, 13).  

Poslovanje organizacij, ki so v sklopu javnega sektorja, lahko podamo skromno oceno, da je 

njihovo poslovanje manj racionalno in učinkovito kot v zasebnem sektorju, saj ima na njihovo 

delovanje prepogosto vpliv vsakokratna politična opredelitev.  

2.3 Javni zavod 

V prvem členu ZZ, je jasno opredeljen status zavoda, ki določa da so »zavodi organizacije, ki 

se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, 

zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja 

ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička«.  

V 2. členu ZZ je navedeno, da zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, 

če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom določeno drugače. 

V 2. členu ZZ je določeno, da so javni zavodi za izvajanje negospodarskih javnih služb v 

Sloveniji prvenstveno ustanovljeni s strani države, občine, mesta ali druge z zakonom 

pooblaščene osebe javnega prava. 

Javni zavodi, so pravne osebe in so ustanovljeni za izvajanje javne službe. Sam ustanovitelj 

mora zagotoviti določena finančna sredstva za nemoteno delovanje, določi pa tudi, ali lahko 

javni zavod opravlja gospodarsko dejavnost. To pomeni, ali lahko javni zavod izvaja dejavnost 

prodaje blaga in storitev na trgu. Če ima zavod to pooblastilo, pomeni, da mora prikazovati 

ločeno prihodke, odhodke in izid poslovanja posameznih dejavnosti (Čižman 2016). 

V ZZ je določeno, da je upravljanje z zavodom lahko neposredno, kar se izkazuje s 
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pristojnostmi, ki jih ima ustanovitelj, kot so imenovanje in razrešitev direktorja, podajanje 

soglasja k spremembi statuta in odloka o ustanovitvi, dopolnitvi dejavnosti in podobno. Preko 

članov sveta zavoda pa poteka posredni vpliv na delovanje zavoda, saj le-ti sprejemajo plane 

dela s finančnim načrtom, podajajo razne predloge delovanja, mnenja na imenovanje strokovnih 

vodij in podobno (Rogelj Gregorič 2010, 17). 
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3 POSLOVANJE POKLICNIH GASILSKIH ENOT 

V Sloveniji imamo zelo dobro organiziran sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

ki je uveljavljen kot enoten ter celovit podsistem nacionalne varnosti države, ki deluje usklajeno 

z drugimi podsistemi nacionalne varnosti. Temelji na prostovoljstvu ter medsebojnem 

sodelovanju poklicnih in prostovoljnih reševalnih struktur. Ključne enote reševalnih struktur so 

izvajanje preventivnih ukrepov, vključno s preventivnimi ukrepi na področju varstva pred 

požarom in varstva pred utopitvami, vzdrževanje pripravljenosti, izobraževanje in 

usposabljanje, opazovanje, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah. 

Poleg tega skrbijo tudi za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst, kar vključuje tudi 

neposredno odpravljanje posledic nesreč ter sanacijo po nesreči. Delovanje tega enotnega 

sistema se zagotavlja tako na državni kot tudi na lokalni ravni (Resolucija o strategiji nacionalne 

varnosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 59/19). 

Najštevilčnejša in najpomembnejša reševalna struktura v sistemu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami so gasilci. V skladu z ZGas so le-ti organizirani kot prostovoljni gasilci, ki 

delujejo v prostovoljnih gasilskih društvih in so vključeni v Gasilsko zvezo Slovenije. Poleg te 

zveze pa deluje tudi Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, v katero so vključene poklicne 

gasilske enote, industrijske gasilske enote, letališke gasilske enote ter prostovoljna gasilska 

društva s poklicnim jedrom.  

V skladu z ZGas je gasilstvo v Sloveniji organizirano kot obvezna javna lokalna služba. 

Opravlja se v javnem interesu ter je za vse, ki potrebujejo pomoč, brezplačna. 

3.1 Poklicne gasilske enote v sistemu gasilstva 

Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo v skladu z ZGas in aktom o 

ustanovitvi. Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem 

zakonom določi zlasti obseg in način opravljanja javne gasilske službe, začetek ali obdobje 

opravljanja javne gasilske službe, organizacijo javne gasilske službe in nadzor nad izvajanjem 

javne gasilske službe. 

Javno gasilsko službo izvajajo tako prostovoljne kot poklicne gasilske enote. Le-te so v skladu 

z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so priloga Uredbe o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 

23/11 in 27/16), razvrščene v sedem kategorij. Prostovoljne gasilske enote se uvrščajo v I., II. 

ali III. kategorijo, prostovoljne gasilske enote in prostovoljne gasilske enote s poklicnim jedrom 

se uvrščajo v IV. ali V. kategorijo, poklicne gasilske enote pa v VI. oziroma VII. kategorijo.  

Na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, razvrstitev gasilske enote v 

kategorijo opravi župan v skladu s predlogom gasilskega poveljstva in strokovne službe občine.  
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Gasilske enote širšega pomena, v katere je vključenih vseh 13 poklicnih gasilskih enot, se 

prednostno aktivirajo za izvajanje nalog, ki so zapisane v 20. členu Uredbe o organiziranju, 

opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. GEŠP so osrednje enote v 

občinah in so bile izbrane na podlagi teritorialne lege, operativne pripravljenosti in so enote 

najvišje kategorije, ki delujejo na svojem operativnem območju.  

Preglednica 1: Razvrstitev poklicnih gasilskih enot po kategorijah 

Poklicne gasilske enote Kategorija 

Gasilska brigada Ljubljana VII 

Gasilska brigada Koper VII 

Gasilska brigada Maribor VII 

Gasilska enota Nova Gorica VI 

Gasilsko reševalni center Ajdovščina V 

Gasilsko reševalni center Novo mesto VI 

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana VI 

Koroški gasilski zavod V 

Poklicna gasilska enota Celje VI 

Poklicna gasilska enota Krško VI 

Gasilsko reševalna služba Kranj VI 

Gasilsko reševalna služba Jesenice VI 

Center za zaščito in reševanje Domžale VI 

Vir: AJPES 2021a; AJPES 2021b; AJPES 2021c; AJPES 2021č; AJPES 2021d; AJPES 2021e; AJPES 

2021f; AJPES 2021g; AJPES 2021h; AJPES 2021i; AJPES 2021j; AJPES 2021k; AJPES 2021l.  

Gasilske enote širšega pomena opravljajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, 

industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših 

avtocestnih in drugih cestnih in železniških predorih, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah 

v prometu ter ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah, pa tudi druge naloge zaščite in reševanja 

širšega pomena. Te naloge opravljajo na podlagi sklenjenih pogodb z Upravo Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje na območju, za katerega so ustanovljene, ter na širšem 

območju, kadar so poklicane na intervencijo, in sicer tako, da je pokrito celotno območje 

države. Opravljanje nalog širšega pomena sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje po merilih za sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena (Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

Preglednica 2: Pooblastila poklicnih gasilskih enot podana s strani države 

Poklicne gasilske enote Tehnično 

reševanje 

Nevarne 

snovi 

AC 

predori 

Železniški 

predori 

Dekon. Potapljači 

Gasilska brigada Ljubljana X X X   X 

Gasilska brigada Koper X X X  X X 

Gasilska brigada Maribor X X     

se nadaljuje 
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Poklicne gasilske enote Tehnično 

reševanje 

Nevarne 

snovi 

AC 

predori 

Železniški 

predori 

Dekon. Potapljači 

Gasilska enota Nova Gorica X X    X 

Gasilsko reševalni center 

Ajdovščina 

X X X  X X 

Gasilsko reševalni center Novo 

mesto 

X X   X X 

Zavod za gasilno in reševalno 

službo Sežana 

X X X    

Koroški gasilski zavod X X     

Poklicna gasilska enota Celje X X X   X 

Poklicna gasilska enota Krško X X    X 

Gasilsko reševalna služba 

Kranj 

X X X  X X 

Gasilsko reševalna služba 

Jesenice 

X X X X   

Center za zaščito in reševanje 

Domžale 

X X X    

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a. 

Po kratki predstavitvi nalog, ki jih opravljalo poklicne gasilske enote tako na podlagi nalog, ki 

jim jih je zaupala država, kot nalog, ki jim jih je zaupala občina oziroma občine, lahko 

ugotovimo, da so te naloge med posameznimi poklicnimi gasilskimi enotami zelo različne. 

Nekatere imajo bistveno več pristojnosti oziroma nalog kot druge. 

Za vse zgoraj naštete naloge enot se finančna sredstva zagotovijo iz državnega proračuna, iz 

občinskih proračunov ter pogodbenih obveznosti s strani DARS-a ter Slovenskih železnic 

(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

3.2 Struktura financiranja poklicnih gasilskih enot 

Vseh trinajst poklicnih gasilskih enot v Sloveniji je ustanovljenih s strani ene oziroma večjega 

števila občin in delujejo kot javni zavodi. Osnovna in primarna dejavnost teh enot je v 

sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi društvi izvajanje javne gasilske službe na določenem 

območju. Poleg tega pa opravljajo tudi naloge širšega pomena, kot so nesreče v prometu, 

nesreče z nevarnimi snovmi, reševanje na in iz vode ter reševanje v avtocestnih predorih 

(Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

Vlada Republike Slovenije s sklepom določi, katere gasilske enote so enote širšega pomena, na 

podlagi meril, ki smo jih opisali predhodno. Razdeljene so v tri tipe, odvisno od njihovega 

statusa, velikosti in operativne pripravljenosti (Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje 2021a). 
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Poklicne gasilske enote se financirajo predvsem iz sredstev občinskih proračunov 

ustanoviteljic, iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU, požarne takse, s prodajo blaga 

in storitev na trgu, iz donacij, prispevkov sponzorjev, dotacij ali daril ter iz drugih virov (Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

3.2.1 Proračunski viri financiranja 

Poklicne gasilske enote se v skladu z veljavno zakonodajo financirajo predvsem iz občinskih 

proračunov in državnega proračuna. 

Država, v skladu z 8. členom ZGas, ki določa, da država sofinancira naloge zaščite in reševanje, 

ki so širšega pomena, predvsem pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi, pri 

reševanju na vodi in iz nje ter pri reševanju v avtocestnih predorih, iz proračuna namenja 

določena finančna sredstva za sofinanciranje teh nalog, v katere spadajo vse poklicne gasilske 

enote. Sofinanciranje poteka na podlagi sklenjenih pogodb z Upravo Republike Slovenije za 

zašito in reševanje, za določene naloge pa tudi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 

Slovenske železnice ter Direkcija Republike Slovenije za ceste.  

Preglednica 3: Državna sredstva za sofinanciranje delovanja gasilskih enot širšega 

pomena, 2015–2020 

 
Leta 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Sredstva GEŠP (v EUR) 3.500.000 3.161.092 2.953.421 2.822.399 2.800.000 2.818.000 

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021b. 

Državna sredstva za delovanje GEŠP se delijo na podlagi merila za sofinanciranje gasilskih 

enot širšega pomena, ki jih vsakoletno sprejme URSZR na podlagi 10. odstavka 20. člena 

Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

Sredstva se delijo na tri ključne sklope, in sicer fiksni del, variabilni del ter rezerva. Za določitev 

fiksnega dela se upošteva kategorija GEŠP, verjetnost dogodka, cestno omrežje, železniško 

omrežje, vode, nevarne snovi, podtalnica, skladiščni obrati, mejni prehodi, dolžina cest, 

avtocestni predori. 

Iz proračuna RS se za gasilstvo v skladu z ZGas namenjajo tudi sredstva iz požarne takse. 

Sredstva v proračunu se zbirajo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz, Uradni list 

RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12) in Uredbe o požarni takse (Uradni list RS, 

št. 34/06, 25/12). Na podlagi Uredbe o požarni taksi so zavezanci za plačevanje požarne takse  

vse zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije. Osnova za 

obračun požarne takse je plačana zavarovalna premija, ki jo predstavlja celotna zavarovalna 

premija pri požarnem zavarovanju in 20 % delež celotne zavarovalne premije pri ostalih 

zavarovanjih, kjer je z zavarovalno premijo pokrita tudi nevarnost požara. 
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V ZVPoz je jasno določena namenska poraba požarne takse, in sicer: 

− sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega 

pomena; 

− sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot; 

− sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom; 

− izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. 

S sredstvi požarnega sklada razpolaga odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. 

Sredstva požarnega sklada se delijo v skladu z ZVPoz, ki določa, da se najmanj 70 % nameni 

izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske reševalne in zaščitne opreme v 

gasilskih enotah, ostalih 30 % pa se nameni za izvajanje nalog širšega družbenega pomena.  

Sprejeta so tudi merila za delitev sredstev požarne takse, in sicer, da se za izvajanje nalog 

požarnega varstva v občinah sredstva požarne takse delijo na podlagi (Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje 2021c): 

− 20 % število prebivalcev v občini; 

− 10 % velikost občine; 

− 15 % ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč; 

− 10 % število operativnih gasilcev; 

− 35 % število poklicnih gasilcev; 

− 10 % število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih. 

Preglednica 4: Delitev sredstev požarnega sklada v letih 2015–2020 

 Leta 

Prejemnik sredstev 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Širši pomen 2.867.266 2.698.243 2.562.601 1.779.955 2.635.574 2.148.921 

Lokalna skupnost 6.748.094 6.308.525 5.948.717 6.259.569 5.625.303 5.091.496 

Skupaj 9.615.360 9.006.768 8.511.318 8.039.524 8.260.877 7.240.417 

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a. 

V skladu s 6. členom ZGas, morajo občine zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih 

enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 

alarmiranje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in 

dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, gradnjo in vzdrževanje objektov in 

prostorov za delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog 

gasilstva, povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz 

prvega odstavka 3. člena tega zakona ter opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 

Poklicne gasilske enote imajo z občinami sklenjene pogodbe o sofinanciranju delovanja, ki na 

podlagi programa dela in finančnega plana prejmejo določena finančna sredstva za njihovo 

delovanje. Gre za pogodbe, ki vključujejo sredstva za stroške dela, sredstva za storitve in 
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material, sredstva požarnega sklada ter morebitna dogovorjena sredstva za investicij (Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje 2021a). 

3.2.2 Viri iz tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah 

Osnovno dejavnost poklicnih gasilskih enot financira tako država kot lokalna skupnost. Poleg 

tega, pa jim v večini primerov zagotavlja tudi sredstva za delo, s katerimi poleg javne službe 

izvajajo še tržno dejavnost. Najpogostejše storitve, ki jih poklicne gasilske enote izvajajo na 

trgu, so sledeče: servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja, izvajanje 

požarnih straž (v podjetjih, tunelih, na objektih ...), servisiranje in pregled izolirnih dihalnih 

aparatov, usposabljanje in predavanja s področja požarne varnosti, požarno varovanje – 

infranet, servisiranje in pregled hidravličnih naprav, prevozi pitne vode in izdelava požarnih 

redov (AJPES 2021a; AJPES 2021b; AJPES 2021c; AJPES 2021č; AJPES 2021d; AJPES 

2021e; AJPES 2021f; AJPES 2021g; AJPES 2021h; AJPES 2021i; AJPES 2021j; AJPES 

2021k; AJPES 2021l). 

3.2.3 Drugi viri financiranja 

V predhodnih zapisih smo navedli glavne financerje poklicnih gasilskih enot. Poleg tega pa 

PGE pridobijo tudi določena finančna sredstva s strani donatorjev, sponzorjev, evropskih 

razpisih in državnih razpisih. Pri državnih razpisih gre predvsem za razpise za sofinanciranje 

nakupa gasilske opreme. 

3.3 Razmejitev javnih sredstev in sredstev tržne dejavnosti 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, 23/1999) v 9. členu določa, da morajo poslovne knjige 

in poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi 

javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja poslovanja s 

sredstvi, pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na trgu oziroma tržne dejavnosti. Prav tako 

morajo zagotavljati možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe 

sredstev iz javnih financ. 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 

- popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19) določa, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta 

sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v njem pa se ločeno prikaže 

prihodke in odhodke tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodke in 

odhodke tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu. Podatke o 

odhodkih po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovi na podlagi 

ustreznih sodil, ki jih sprejme pristojen organ. 



 

15 

4 IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI V POKLICNIH GASILSKIH ENOTAH 

Izvajanje tržne dejavnosti, poleg izvajanja javne službe in drugih nalog gasilstva, je v poklicnih 

gasilskih enotah zelo različno. V nekaterih enotah opravljajo le manjši del tržne dejavnosti, po 

drugi strani pa imajo nekatere enote znatno višji del tržne dejavnosti. Večkrat pa se zapletemo, 

kako bi jasno razmejili izvajanje javne službe in tržno dejavnost, saj je to zelo zapleteno, ker 

pojma tržne dejavnosti in javne službe nista natančno definirana. 

4.1 Tržna dejavnost 

Dejavnost tržne dejavnosti je tista, ki jo javni zavodi opravljajo s prodajo blaga in storitev na 

trgu in ki niso opredeljene kot javna služba. 

Kot tržno dejavnost lahko razumemo le tisto dejavnost, ki ima sledeče značilnosti (Kavčič 2001, 

153): 

− zavod določa sam o izvajanju tržne dejavnosti glede na kadrovske in druge zmogljivosti; 

− zavod sam določi obseg in vsebino dejavnosti; 

− izvaja jo le, če je dovolj povpraševanja po določeni dejavnosti; 

− izvaja trženjske aktivnosti, zato da lahko storitve prodaja po določeni ceni; 

− prodajno ceno storitev določi tako, da pokriva le stroške, ki so povezani s to storitvijo, ali 

poleg stroškov storitev še določen del stroškov zavoda in da prinaša dobiček; 

− takšna dejavnost pomeni dodatno in ne osnovne dejavnosti zavoda. 

Na podlagi zgoraj zapisanega lahko ugotavljamo, da se kot tržne dejavnosti v javnih zavodih 

lahko opravljajo različne dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. V večini odlokov o 

ustanovitvi poklicnih gasilskih enot so navedene sledeče storitve: popravila strojev in naprav, 

električnih naprav, popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev, popravila drugih 

naprav, zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, ravnanje z nevarnimi odpadki, saniranje 

okolja in drugo ravnanje z odpadki, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina na debelo 

z drugimi napravami in opremo, nespecializirana trgovina na debelo, druga trgovina na drobno 

v nespecializiranih prodajalnah, druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 

cestni tovorni promet, skladiščenje, spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, 

oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, drugo podjetniško in poslovno 

svetovanje, druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, tehnično preizkušanje in 

analiziranje, dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup, 

nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov, drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in 

opreme, čiščenje cest in drugo čiščenje, dejavnost za javni red in varnost, drugje nerazvrščeno 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. To pomeni, da lahko enota opravlja isto 

dejavnost najprej kot javno službo, nato pa kot tržno dejavnost. 

Razlogi za izvajanje tržne dejavnosti v zavodih so (Trunk-Širca in Tavčar, 2000, 59): 
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− odvisnost od javnih sredstev: javni zavodi občutijo krčenje javnih sredstev ne glede na vir 

ali obliko financiranja; 

− osamosvajanje: javni zavodi se marsikje skušajo osvoboditi vpliva birokratske in toge 

državne uprave; 

− stroški: povišanje najrazličnejših stroškov prizadene tudi javne zavode, ki dokazujejo 

učinkovitost delovanja in porabljanja sredstev z varčnim gospodarjenjem; 

− konkurenca: na trgu je vedno več organizacij, ki izvajajo isto ali podobno dejavnost in te 

so vse večja konkurenca javnim zavodom. 

Pogosto se ustanovitelji javnih zavodov sprašujejo, ali naj javni zavod opravlja samo javno 

službo ali tudi tržno dejavnost, s katero bo pridobil dodatna sredstva za delovanje in razvoj 

samega zavoda. Tu se predvsem vzpostavi problematika razmejevanja dejavnosti javne službe 

in tržne dejavnosti, njihovo evidentiranje in izkazovanje. Bojazen, ki je vedno prisotna, je ta, 

da se lahko javna sredstva prelivajo tudi za izvajanje tržne dejavnosti, kar pa lahko pripelje do 

nelojalne konkurence med ponudniki istih storitev. 

Prav to ugotavlja tudi Računsko sodišče Slovenije, ki je pri revidiranju tržne dejavnosti javnih 

zavodov ugotovilo sledeče (Suhadolnik 2011, 31): 

− ni enotnega pristopa k razmejevanju prihodkov javne službe od tržne dejavnosti; 

− javni zavodi nimajo izdelanih sodil za razporeditev odhodkov na obe vrsti dejavnosti, ki bi 

bili opredeljeni v njihovih notranjih predpisih in bi jih dosledno upoštevali; 

− resorna ministrstva niso natančneje opredelila sodil za razporeditev odhodkov na javno 

službo in tržno dejavnost; 

− ni usklajenega ugotavljanja tržne dejavnosti po Zakonu o računovodstvu in ugotavljanja 

tržne dejavnosti zaradi določanja obsega sredstev za povečano delovno uspešnost, kar 

povzroča težave vsem udeleženim. 

4.2 Oblikovanje cene tržne dejavnosti 

Javni zavod je samostojen pri oblikovanju cene tržne dejavnosti. Pri pripravi cene določene 

storitve pa mora paziti, da le-ta pokriva stroške tržne dejavnosti in sorazmeren delež splošnih 

stroškov. Pri tem je potrebno obvezno vključiti tudi del stroška amortizacije opredmetenih ter 

neopredmetenih osnovnih sredstev. Suhadolnik (2011, 9) navaja, da mora cena vsebovati tudi 

ustrezen del dobička, katerega višina je odvisna od politike zavoda. 

Pri tržni dejavnosti se cene oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja na trgu. Pri 

določanju cene se običajno upošteva tudi kalkulacija stroškov. V skladu s Slovenskim 

računovodskim standardom (Uradni list RS, št. 95/15) se uporablja kalkulacijska shema – 

stroški po vrstah, mestih in nosilcih. Kavčič (2001, 156) ugotavlja, da je to splošno shemo 

mogoče uporabljati tudi pri razmejevanje stroškov na posamezne dejavnosti javnega zavoda. 
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V poklicnih gasilskih enotah cenik tržne dejavnosti potrjuje direktor po predhodnem soglasju 

sveta zavoda. Pri oblikovanju prodajnih cen storitev in blaga, ki so predmet prodaje na trgu, je 

potrebno poleg tržnih zakonitosti upoštevati, da se mora doseči presežek prihodkov nad 

odhodki. V zadnjem obdobju se ceniki tržne dejavnosti med poklicnimi gasilskimi enotami 

vedno bolj izenačujejo in s tem se zmanjšuje konkurenca znotraj samih enot. 

4.3 Vpliv tržne dejavnosti na obseg sredstev za delovno uspešnost 

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJA, Uradni list RS, št. 108/09 - uradno 

prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 

107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - 

ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - 

ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 

- ZUPPJS2021, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - 

ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP) je v veljavi Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12). Nekateri javni zavodi, med drugim 

tudi poklicne gasilske enote, imajo na podlagi zakona in uredbe sprejete pravilnike o določitvi 

obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

Pogoj za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je pozitivno 

poslovanje javnega zavoda. Ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti 

mora biti dosledno prikazana razmejitev med odhodki javne službe in odhodki tržne dejavnosti. 

Če to ni razvidno iz dokumentacije, se ugotavlja na podlagi sodil, ki jih določi pristojno 

ministrstvo. V kolikor to pristojno ministrstvo ne določi, pa sodila sprejme sam javni zavod, ki 

jih mora razkriti v računovodskih informacijah (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu). 

Pogoje za izplačilo sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določa 22.j člen ZSPJA. 

Uporabnik proračuna uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za plačilo 

delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

− opravlja storitve javne službe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi sprejetih 

programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne službe, ki ga je potrdil 

financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne službe oziroma v skladu s pogodbo 

o opravljanju storitev javne službe; 

− v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za izvajanje 

javne službe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo Vlade RS; 

− v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke od prodaje 

blaga in storitev na trgu; 

− ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto;  

− ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oziroma 

prodaji blaga in storitev na trgu. 
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Višina sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se 

izračuna na podlagi obrazca Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno 

uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je priloga Uredbe o delovni uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in tudi obvezna priloga k letnemu poročilu. 

Razdelitev in izplačilo teh sredstev določa 22.k člen ZSPJA. V njem so jasno zapisani subjekti, 

pristojni za sprejemanje nekaterih odločitev v zvezi z izplačevanjem delovne uspešnosti iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu:  

− višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi 

sindikati; 

− višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo 

imenovanje; 

− dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja. 

V skladu s 3. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

velja, da sme obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu znašati največ 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga 

in storitev na trgu. 

4.4 Prednosti in slabosti izvajanja tržne dejavnosti 

Izvajanje tržne dejavnosti v javnih zavodih prinaša prednosti in slabosti. Osnovno vprašanje, ki 

se poraja, je, ali naj javni zavod opravlja samo javno službo, ali naj izvaja tudi tržno dejavnost, 

katere presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti bo dodana vrednost tako za javni 

zavod kot za zaposlene. 

Smolnik (2010) ugotavlja, da lahko med prednosti izvajanja tržne dejavnosti upoštevamo, da 

se presežki porabijo za dejavnost javnega zavoda ali investicije, izvajanje javne službe, 

zmanjšanje finančnih dotacij s strani ustanoviteljev, kar pomeni zmanjšanje porabe javni 

sredstev, možnost dodatnega zaposlovanja, motiviranje zaposlenih ter možnost dodatnega 

zaposlovanja. 

Na drugi strani pa izvajanje tržne dejavnosti prinaša tudi negativne učinke. Najprej je potrebno 

izpostaviti ustrezno razmejevanje odhodkov javnega zavoda po stroškovnih mestih. Tu mislimo 

predvsem na vprašanje, koliko stroškov v javnih zavodih dejansko nastane pri izvajanju javne 

službe, kateri stroški so financirani iz javni sredstev in koliko pri izvajanju tržne dejavnosti. 

Prav tako lahko pride do zmanjšanja kakovosti izvajanja javne službe (Smolnik 2010, 43–44). 

V poklicnih gasilski enotah vidimo prednosti v izvajanju tržne dejavnosti predvsem za: možnost 
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izplačila redne delovne uspešnosti zaposlenim, razbremenitev proračunskih sredstev občin – 

ustanoviteljic, pridobitev dodatnih finančnih sredstev za investicij v nepremičnino in osnovna 

sredstva ter drobni inventar, spoznavanje terena, kjer lahko pride do nesreče (razni objekti, kjer 

se izvaja pregled gasilnikov in hidrantnega omrežja ter požarne straže), ustvarjanje pogojev za 

odbitni delež DDV-ja ter dodatno motiviranje zaposlenih. 

Na drugi strani pa vidimo tudi negativne učinke izvajanja tržne dejavnosti, in sicer: odvrača 

pozornost od izvajanja javne gasilske službe, preobremenjenost gasilcev pri izvajanju tržne 

dejavnosti, če je te preveč, možnost slabše kakovosti izvajanja javne gasilske službe ter slabša 

transparentnost porabe javnih sredstev 

4.5 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo gasilcev pri izvajanju tržne 

dejavnosti 

Zaradi poslanstva javnih zavodov je poraba denarnih sredstev za motiviranje zaposlenih pri 

izvajanju tržne dejavnosti v omejenem obsegu. To je ovira, ki jo predstavljajo ministrstva 

oziroma občine kot ustanovitelji javnega zavoda, saj izvajajo nadzor nad porabo finančnih 

sredstev in jih omejujejo pri porabi le-teh. S tem so javni zavodi prikrajšani predvsem pri 

materialnih motivacijskih dejavnikih, zato morajo uporabiti druge prijeme motiviranja, če 

hočejo ohranit tiste zaposlene, ki dajo zavodu največ in razumejo zavod kot del lastnine. V tem 

delu je zelo pomembno, da menedžment dobi prave prijeme, ki skozi nematerialne dejavnike 

nagradi zaposlene. Če pa menedžment tega ne zna na pravi način izpeljati, obstaja velika 

verjetnost, da bo sam javni zavod nazadoval (Svetlik 2002, 93–104). 

Matelič, Franc in Anuška (2007) ugotavljajo, da o uspešnosti posameznika govorimo takrat, ko 

ga motivirajo interesi, zadovoljstvo, izzivi samega dela in uživanje, ne pa zunanji pritiski. 

Motivacijo posameznika v večini primerov zmanjšujejo obljube denarja ali drugega zunanjega 

tipa. 

Raziskave o motivaciji zaposlenih v javnem sektorju, kar javni zavodi so, niso doprinesle 

pomembne vloge, vezane na materialne nagrade, vendar so prišle do drugih zaključkov, drugih 

motivacijskih dejavnikov, kot so (Kavčič in Smodej 2003): 

− občutek služenju javnosti in državi; 

− delovanje za zaščito; 

− močan občutek za socialno pravičnost; 

− motiviranost za pomoč drugim ljudem. 

Zgoraj zapisane zaključke lahko neposredno povežemo z nalogami, ki jih opravljajo zaposleni 

v poklicnih gasilskih enotah. Specifični dejavniki, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo in 

motivacijo gasilcev pri izvajanju tržne dejavnosti, so poleg zgoraj naštetih iz izvedene raziskave 

še sledeči: 
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− redna delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v skladu z 22.i členom 

ZSPJA; 

− možnost boljše ocene pri določitvi redne delovne uspešnosti v skladu s 27. členom 

Kolektivne pogodbe za javni sektor; 

− možnost boljše letne ocene, ki omogoča hitrejše napredovanje znotraj delovnega mesta v 

skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 

51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 43/21); 

− možnost napredovanja na višje delovno mesto znotraj Sistemizacije delovnih mest 

posamezne poklicen gasilske enote; 

− spoznavanje terena (večje zgradbe in gospodarski objekti), kjer je večja možnost za 

nastanek nesreč oziroma požarov; 

− s pridobivanjem dodatnih finančnih virov, lahko pride do hitrejše menjave osebne opreme 

kot opreme za izvajanje dejavnosti gasilstva. 

4.6 Potrebna usposabljanja za izvajanje tržne dejavnosti 

Poklicne gasilske enote izvajajo različne dejavnosti na trgu, ki se štejejo kot tržna oziroma 

pridobitna dejavnost. Za nekatere od teh pa zaposleni potrebujejo določena usposabljanja 

oziroma izobraževanja za pridobitev ustreznih pooblastil. 

Servisiranje gasilni aparatov 

Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZVPoz je sprejet Pravilnik o minimalnih tehničnih in 

drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, 108/04, 

116/07, 102/09, 55/15). Pravilnik določa, da mora vzdrževalec izpolnjevati naslednje pogoje: 

− registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanja gasilnikov;  

− imeti sklenjeno pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov s 

proizvajalcem, pooblaščenim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem;  

− imeti mora opremo, ki je skladna z zahtevami proizvajalca posamezne znamke gasilnikov; 

− imeti mora vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

V 5. členu Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in 

prevoznih gasilnih aparatov je zavedeno, da mora imeti serviser, v našem primeru je to gasilec, 

najmanj srednjo poklicno izobrazbo in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, 

pooblaščenemu zastopniku, uvozniku ali distributerju, in sicer za tiste znamke gasilnikov, ki jih 

vzdržuje. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih 

aparatov v 8. členu govori, da fizična kot pravna oseba, ki želi opravljati vzdrževanje 

gasilnikov, vloži pri URSZR vlogo za izdajo pooblastila za vzdrževanje gasilnikov. Pooblastilo 



 

21 

za vzdrževanje gasilnikov se izda za nedoločen čas in velja do preklica. 

Preizkušanje hidrantnega omrežja 

Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, 22/95, 102/09, 32/20, 60/20) 

nalaga zavezancu, da mora preizkus in potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja 

pridobiti pred začetkom uporabe le-tega. Prav tako mora postopek ponoviti, če pride do 

razširitve, spreminjanja ali zamenjave določenega dela hidrantnega omrežja. Ta isti pravilnik 

določa natančne pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje te dejavnosti. 

Na podlagi izdanega pooblastila s strani URSZR lahko preizkušanje hidrantnega omrežja izvaja 

tako pravna kot fizična oseba, kar je zavedeno v 4. členu Pravilnik o preizkušanju hidrantnih 

omrežij. 

V skladu z 20. členom Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij je potrebno najmanj enkrat 

letno izvesti redni tehnični pregled hidrantnega omrežja, ki obsega vizualni pregled in merjenje 

statističnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. To lahko izvede oseba, ki ima IV. stopnjo 

izobrazbe gasilske ali kovinarske smeri. 

Izvajalec mora v skladu s 4. členom pravilnika: 

− biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega preizkušanja in analiziranja; 

− imeti ustrezno tehnično opremo, ki je določena v pravilniku; 

− imeti vsaj eno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti 

izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh. 

Pregled in polnjenje tlačnih posod 

Pregled in polnjenje tlačnih posod izvaja polnilec tlačnih posod. V skladu s 26. členom 

Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav 

(Uradni list RS, 92/15, 175/20) lahko dela in naloge polnilca tehničnih plinov opravlja delavec 

z nižjo poklicno izobrazbo (III. stopnja), pridobljeno v izobraževalnem programu strokovnega 

področja za strojništvo, elektrotehniko, rudarstvo, gradbeništvo, promet, trgovino ali kemijo z 

najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po 

tem pravilniku, ali delavec z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo, starejši od 18 let, z najmanj 

petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po pravilniku.  

V skladu s Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca 

energetskih naprav mora delavec opraviti preizkus znanja pred strokovno komisijo. Po uspešno 

opravljenem preizkusu znanja kandidat prejme ustrezno potrdilo, ki velja 5 let. 
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Izvajanje požarnega varovanja – infranet 

Fefer (2004) razlaga, da objekt lahko požarno varujemo s tehničnimi sredstvi za odkrivanje in 

javljanje s prenosom signala v gasilsko enoto, lahko pa je povezano s sistemom za avtomatsko 

gašenje. Požarna centrala z javljalniki požara prej kot človeško oko, uho ali nos zazna dim, 

plamen, povišano temperaturo idr. (odvisno od tipa javljalnika). Cilj vseh sistemov za 

odkrivanje in javljanje požara je, da se požar odkrije v začetni fazi, ko je škoda še najmanjša. S 

časom se požar razvija, z njim pa tudi materialna škoda, v nevarnosti pa so tudi človeška 

življenja. Javljalnik signal pošlje na požarno centralo, ki po vnaprej določenem protokolu 

opravi določene naloge. V vsakem primeru opozori prisotne v objektu, obvesti interventne 

ekipe (varnostno službo, gasilce) in po potrebi, če za objekt obstaja zahteva, tudi avtomatsko 

pogasi začetni požar. 

V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju (Uradni list RS, 107/07, 92/10), lahko požarno 

varovanje izvajajo poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno 

varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma 

oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 

km, ter pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja 

zasebno varovanje in na podlagi pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega 

varovanja. 

V skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju mora izvajalec za pridobitev licence za izvajanje 

požarno varovanje imeti: 

− licenco za varovanje premoženja, pridobljeno na podlagi zakona, ki ureja zasebno 

varovanje; 

− da ima zaposlenih najmanj pet varnostnikov, ki izpolnjujejo pogoje določene s tem 

pravilnikom; 

− da zagotavlja opremo, predpisano s tem pravilnikom za vozila, s katerimi se izvaja požarno 

varovanje; 

− da zagotavlja neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki. 

Pravilnikom o požarnem varovanju določa, da se pooblastilo pridobi za nedoločen čas in velja 

do preklica. 
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5 ANALIZA IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOST POKLICNIH GASILSKIH ENOT 

V SLOVENIJI 

To poglavje magistrske naloge je namenjeno opredelitvi namenov in ciljev empiričnega dela 

naloge. V prvem delu smo opisali vzorec anketiranih oseb, prejete vprašalnike smo analizirali 

ter interpretirali same zbrane rezultate. V drugem delu smo preko zbranih sekundarnih podatkov 

analizirali pridobljena sredstva iz tržne med poklicnimi gasilskimi enotami v Sloveniji. 

5.1 Analiza anketnega vprašalnika 

V prvem delu smo se odločili, da bomo zbiranje podatkov in potrebnih informacij le-te zbrali s 

pomočjo vprašalnika. Vprašalnik je priloga tega dela in je sestavljen iz dveh sklopov: 

− V prvem delu so bila vprašanja s področja izvajanja posameznih tržnih dejavnosti v 

poklicnih gasilskih enotah, usposabljanj s področja izvajanja posameznih tržnih dejavnosti, 

dodatnih prejemkov in drugih dejavnikov motiviranja gasilcev za opravljanje teh 

dejavnosti ter zadovoljstva gasilcev z dodatnimi prejemki iz naslova tržne dejavnosti v 

poklicnih gasilskih enotah; 

− Drugi del je bil namenjen demografskim značilnostim anketiranih, in sicer; spol, starost, 

izobrazba, delovna doba v poklicni gasilski enoti, delovno mesto. 

5.1.1 Metoda dela 

Pripravljen vprašalnik smo izdelali na podlagi lastnih izkušenj, dobrega poznavanja 

obravnavane tematike ter mnenj zaposlenih v Gasilski enoti Nova Gorica. Vprašalnik smo 

izvedli v tiskani obliki in je bil razposlan vsem poklicnim gasilskim enotam po navadni pošti. 

Ker smo hoteli pridobiti hitrejše povratne informacije, smo poleg vprašalnikov v kuverto vložili 

tudi kuverto z mojim naslovom in opremljeno z znamkami. Anketiranje je bilo anonimno; 

zastavljena vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. 

5.1.2 Opredelitev populacije 

Izvedena raziskava je bila opravljena med vsemi trinajstimi poklicnimi gasilskimi enotami v 

Sloveniji. Vsaka enota je prejela po 10 vprašalnikov, ki so se porazdelili med vsemi štirimi 

izmenami v enoti, ter po dva v administrativni del enote. Uporabili smo naključno vzorčenje po 

skupinah. V poklicnih gasilskih enota je trenutno zaposlenih 732 oseb, kar pomeni, da je 

vprašalnik prejelo 17,8 % vseh zaposlenih. 

5.1.3 Struktura anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil v večini zaprtega tipa v obliki petstopenjske Likertove lestvice z 
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vnaprej pripravljenimi odgovori (1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam), in 

dvostopenjske (da, ne). Poleg tega so anketiranci odgovarjali s potrjevanjem določenih 

vrednosti, kar so počeli tudi na demografska vprašanja. 

Vprašalnik je vseboval tri ključne vsebine, izvajanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih 

enotah, sistem stimuliranja tržne dejavnosti ter splošne demografske podatke. V prvem delu, 

izvajanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah, so anketiranci odgovarjali na vprašanje, 

katere tržne dejavnosti izvajajo in kako pogosto in katere licence imajo opravljene za izvajanje 

izbrane tržne dejavnosti. Zanimalo nas je tudi, koliko časa na dan porabijo za izvajanje tržne 

dejavnosti. V tem delu ankete smo imeli zastavljena tri vprašanja, na katere so dogovarjali samo 

predstojniki poklicnih gasilskih enot. Odgovarjali so, katere tržne dejavnosti opravljajo v enoti, 

koliko oseb je v enoti zadolženih za določeno tržno dejavnost in stopnjo strinjanja o pomenu 

izvajanja tržne dejavnosti v enoti. V drugem delu, sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti, 

so vsi anketiranci podali stopnjo strinjanja s sistemom stimuliranja izvajanj tržne dejavnosti ter 

ali izvajanje tržne dejavnosti vpliva na zadovoljstvo anketiranca preko različnih nagrad. V 

zaključku smo anketirance zaprosili, da nam označijo demografske podatke o starosti, stopnji 

izobrazbe, delovni dobi v poklicni gasilski enoti ter delovnem mestu, ki ga zasedajo. 

5.1.4 Opis vzorca 

Celotno populacijo predstavljajo vsi zaposleni v poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji. Teh je 

bilo na dan 1. 5. 2021 732. Anketnih vprašalnikov je bilo na 13 enot poslanih 130 anket, kar 

pomeni 10 anketnih vprašalnikov na enoto. Izmed vseh poslanih vprašalnikov smo prejeli 111 

popolno izpolnjenih, kar pomeni 76,9 % realizacijo. 

Iz spodnje preglednice je razvidno, da je največ anketiranih starih od 31 do 40 let (55; 49,5 %), 

najmanj je starih od 21 do 30 let (11; 9,9 %). Največ anketiranih ima končano srednješolsko 

izobrazbo (45; 40,5 %), najmanj pa specializacijo, magisterij ali doktorat (11; 9,9 %). Nadalje 

je razvidno, da ima največ anketiranih od 11 do 15 let delovne dobe v poklicni gasilski enoti 

(32; 28,8 %), najmanj jih ima od 26 do 30 let delovne dobe v poklicni gasilski enoti (7; 6,3 %). 

Kot zadnje pa lahko ugotovimo, da je največ anketiranih gasilcev (37; 33,3 %), najmanj pa je 

tajnic, računovodij ali pravnic (5; 4,5 %). 

  



 

25 

Preglednica 5: Analiza demografskih podatkov 

Starost Frekvence Odstotek 

Od 21 do 30 let 11 9,9 

Od 31 do 40 let 55 49,5 

Od 41 do 50 let 24 21,6 

Od 51 do 60 let 21 18,9 

Skupaj 111 100,0 

Izobrazba     

Poklicna šola 9 8,1 

Srednješolska izobrazba 45 40,5 

Višje ali visokošolska izobrazba 44 39,6 

Univerzitetna izobrazba 11 9,9 

Specializacija, magisterij, doktorat 2 1,8 

Skupaj 111 100,0 

Delovna doba v poklicni gasilski enoti     

Do 5 let 15 13,5 

Od 6 do 10 let 18 16,2 

Od 11 do 15 let 32 28,8 

Od 16 do 20 let 18 16,2 

Od 21 do 25 let 8 7,2 

Od 26 do 30 let 7 6,3 

Več kot 30 let 13 11,7 

Skupaj 111 100,0 

Delovno mesto     

Gasilec 37 33,3 

Vodja skupine, oddelka 21 18,9 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov namestnik 20 18,0 

Direktor 13 11,7 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 4,5 

Drugo 15 13,5 

Skupaj 111 100,0 

5.1.5 Analiza in interpretacija rezultatov vprašalnika 

S pomočjo statističnega programa SPSS Statistic 25 smo pridobljene podatke iz anket tudi 

statistično obdelali. Za dodatno obdelavo iz izdelavo preglednic smo podatke izvozili v Excell. 

Osredotočili smo se opisno statistično analizo, kjer smo uporabili frekvence, odstotek 

frekvence, mediano, modus, povprečje, standardni odklon, minimalno vrednost, maksimalno 

vrednost. Za preverjanje normalnosti porazdelitev spremenljivk smo uporabili Kolmogorov-

Smirnov in Shapiro-Wilk test. V nadaljevanju smo uporabili Kruskal-Wallis test in Dunn Post-

Hoc test, kjer smo ugotavljali, ali se izvajanje posameznih tržnih dejavnosti razlikuje glede na 
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delovno mesto anketiranih. Uporabili smo tudi Kullbachov 2Ȋ test, kjer smo ugotavljali, ali 

anketirani glede na delovno mesto različno število ur porabijo za izvajanje tržne dejavnosti, ali 

glede na delovno mesto različno število ur porabijo za izvajanje tržne dejavnosti. Za 

ugotavljanje ocene sedanjega sistema stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti in za 

ugotavljanje ocene zadovoljstva z vrsto »nagrade« za izvajanje tržne dejavnosti pa smo 

uporabili t-test za en vzorec. 

5.1.6 Pogostost izvajanja tržne dejavnosti v PGE 

Prvo vprašanje, ki smo ga zastavili v anketnem vprašalniku, se je glasilo: »Katere spodaj naštete 

tržne dejavnosti kot poklicni gasilec izvajate v enoti in kako pogosto?« Iz spodnje preglednice 

je razvidno, da anketirani med tržnimi dejavnostmi v povprečju najpogosteje izvajajo 

servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja (povprečje=3,55; standardni 

odklon=1,89), najmanj pogosto pa izdelujejo požarne rede (povprečje=1,28; standardni 

odklon=0,79). 
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Preglednica 6: Opisna statistika izvajanja tržne dejavnosti v PGE 

Izvajanje tržne dejavnosti To tržno dejavnost 

ne izvajam/nikoli 

1–2-krat na 

leto/ 

Zelo redko 

3–4-krat na 

leto/ 

redko 

Vsak 

mesec/ 

občasno 

Vsak teden/ 

pogosto 

Vsak 

dan/zelo 

pogosto 

Skupaj Povprečje Standardni 

odklon 

Servisiranje in pregled gasilnih 

aparatov ter hidrantnega 

omrežja 

30 

27,0 % 

10 

9,0 % 

5 

4,5 % 

18 

16,2 % 

31 

27,9 % 

17 

15,3 % 

111 

100,0 % 

3,55 1,89 

Izvajanje požarnih straž (v 

podjetjih, tunelih, na objektih, 

...) 

25 

22,5 % 

17 

15,3% 

26 

23,4 % 

29 

26,1 % 

12 

10,8 % 

2 

1,8 % 

111 

100,0 % 

2,93 1,39 

Servisiranje in pregled izolirnih 68 8 3 12 15 5 111 2,22 1,73 

dihalnih aparatov 61,3 % 7,2% 2,7 % 10,8 % 13,5 % 4,5 % 100,0 %     

Usposabljanje in predavanja s 49 25 26 6 2 3 111 2,06 1,22 

področja požarne varnosti 44,1 % 22,5% 23,4 % 5,4 % 1,8 % 2,7 % 100,0 %     

Servisiranje in pregled 

hidravličnih 

93 7 2 3 5 1 111 1,41 1,08 

naprav 83,8 % 6,3% 1,8 % 2,7 % 4,5 % 0,9 % 100,0 %     

Prevozi pitne vode 43 17 33 14 3 1 111 2,28 1,23 

38,7 % 15,3% 29,7 % 12,6 % 2,7 % 0,9 % 100,0 %     

Izdelava požarnih redov 96 6 2 7 0 0 111 1,28 0,79 

86,5 % 5,4% 1,8 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %     

Drugo 100 0 1 4 2 4 111 1,38 1,19 

90,1 % 0,0% 0,9 % 3,6 % 1,8 % 3,6 % 100,0 %     
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se izvajanje posameznih tržnih dejavnosti razlikujejo glede 

na delovno mesto anketiranih. Ker smo z Kolmogorov - Smirnovim in Shapiro - Wilk testom 

ugotovili v sledeči preglednici, da spremenljivke s področja izvajanja tržne dejavnosti v enoti 

niso normalno porazdeljene (Pn<0,05), smo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

izvajanja posameznih tržnih dejavnosti glede na delovno mesto anketiranih uporabili Kruskal-

Wallis test in Dunn Post-Hoc test. 

Preglednica 7:  Kolmogorov-Smirnov in Shapiro-Wilk test preverjanja normalnosti 

porazdelitev izvajanja tržne dejavnosti v PGE 

  Vrednost df P Vrednost df P 

Servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter 

hidrantnega omrežja 
0,211 111 0,000 0,841 111 0,000 

Izvajanje požarnih straž (v podjetjih, tunelih, na 

objektih ...) 
0,168 111 0,000 0,908 111 0,000 

Servisiranje in pregled izolirnih dihalnih aparatov 0,372 111 0,000 0,697 111 0,000 

Usposabljanje in predavanja s področja požarne 

varnosti 
0,249 111 0,000 0,802 111 0,000 

Servisiranje in pregled hidravličnih naprav 0,484 111 0,000 0,428 111 0,000 

Prevozi pitne vode 0,238 111 0,000 0,851 111 0,000 

Izdelava požarnih redov 0,503 111 0,000 0,392 111 0,000 

Drugo 0,526 111 0,000 0,349 111 0,000 

Iz preglednice 8 je razvidno, da se glede na delovno mesto anketiranih izvajanje tržnih 

dejavnosti statistično pomembno razlikujejo pri: 

− Servisiranju in pregledu gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja (H=24,184; P= 0,000): 

najbolj pogosto to izvajajo gasilci, vodje skupine, poveljnik oz. vodja izmene in drugi, 

najmanj pogosto to dejavnost opravljajo direktorji, nikoli pa tajnice, računovodkinje ali 

pravnice. 

− Izvajanju požarnih straž (H=30,162; P=0,000): najbolj pogosto to izvajajo gasilci, vodje 

skupine, poveljnik oziroma vodja izmene, najmanj pogosto to dejavnost opravljajo 

direktorji, nikoli pa tajnice, računovodkinje ali pravnice. 

− Servisiranju in pregledih izolirnih dihalnih aparatov (H=13,342; P=0,020): najbolj pogosto 

to izvajajo vodje skupine, nikoli pa direktorji, tajnice, računovodkinje ali pravnice. 

− Prevozih pitne vode (H=19,599; P=0,001): najbolj pogosto to izvajajo gasilci, vodje 

skupine, poveljnik oziroma vodja izmene, najmanj pogosto to dejavnost opravljajo 

direktorji, nikoli pa tajnice, računovodkinje ali pravnice. 

Pri ostalih izvajanjih tržnih dejavnosti glede na delovno mesto anketiranih ne obstajajo 

statistično pomembne razlike (Pn>0,05). 
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Preglednica 8:  Rezultati Kruskal-Wallis testa ugotavljanja razlik v izvajanju tržne 

dejavnosti v enoti glede na delovno mesto anketiranih 

  Delovno mesto  N Povprečni rang H P 

Servisiranje in 

pregled gasilnih 

aparatov ter 

hidrantnega 

omrežja 

Gasilec 37 65,84 

24,184 0,000 

Vodja skupine, oddelka 21 62,76 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 56,90 

Direktor 13 27,12 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 15,50 

Drugo 15 59,60 

Izvajanje 

požarnih straž 

(v podjetjih, 

tunelih, na 

objektih ipd.) 

Gasilec 37 70,54 

30,162 0,000 

Vodja skupine, oddelka 21 62,43 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 58,90 

Direktor 13 28,12 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 13,00 

Drugo 15 45,77 

Servisiranje in 

pregled 

izolirnih 

dihalnih 

aparatov 

Gasilec 37 61,91 

13,342 0,020 

Vodja skupine, oddelka 21 57,90 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 62,70 

Direktor 13 34,50 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 34,50 

Drugo 15 55,63 

Usposabljanje 

in predavanja s 

področja 

požarne 

varnosti 

Gasilec 37 63,30 

8,125 0,149 

Vodja skupine, oddelka 21 51,43 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 54,03 

Direktor 13 54,00 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 25,00 

Drugo 15 59,10 

Servisiranje in 

pregled 

hidravličnih 

naprav 

Gasilec 37 57,62 

5,995 0,307 

Vodja skupine, oddelka 21 55,00 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 52,35 

Direktor 13 50,85 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 47,00 

Drugo 15 65,73 

Prevozi pitne 

vode 

Gasilec 37 62,49 

19,599 0,001 

Vodja skupine, oddelka 21 71,52 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 56,53 

Direktor 13 38,81 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 22,00 

se nadaljuje 
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  Delovno mesto  N Povprečni rang H P 

Drugo 15 43,80 

Izdelava 

požarnih redov 

Gasilec 37 54,70 

8,317 0,140 

Vodja skupine, oddelka 21 50,93 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 54,45 

Direktor 13 60,27 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 48,50 

Drugo 15 67,17 

Drugo 

Gasilec 37 54,96 

5,673 0,339 

Vodja skupine, oddelka 21 53,31 

Poveljnik, vodja izmene oz. njegov 

namestnik 
20 55,98 

Direktor 13 55,04 

Tajnica, računovodja, pravnica 5 50,50 

Drugo 15 65,03 

Razpršenost izvajanja posameznih tržnih dejavnosti, kjer so ugotovljene statistično pomembne 

razlike glede na delovno mesto, je razvida iz slike 1. 

 

 

Slika 1: Razpršenost izvajanja posameznih tržnih dejavnosti glede na delovno mesto 



 

31 

5.1.7 Pooblastilo oziroma licenca ter delovni čas za izvajanje tržne dejavnosti  

Drugo vprašanje se je glasilo: »Za izvajanje posameznih tržnih dejavnosti je potrebno imeti 

pooblastilo oz. licenco za izvajanje te dejavnosti. Katera dokazila imate?« Možnih je bilo več 

odgovorov. S slike 1 je razvidno, da ima največ anketiranih, to je 84,7 % anketiranih, licenco 

proizvajalcev gasilnih aparatov, za izvajanje servisa le teh, sledijo anketirani, ki imajo licenco 

proizvajalcev dihalnih aparatov, za izvajanje servisa le teh (20,7 % anketiranih), pedagoško-

andragoški izpit (17,1 % anketiranih), najmanj anketiranih, to je 3,6 % anketiranih, ima za 

izvajanje tržne dejavnosti druga pooblastila. 

 

Slika 2: Odstotek anketirancev, ki imajo določene licence oziroma pooblastila 

Sledilo je vprašanje: »Koliko delovnega časa na delovni dan v povprečju porabite za izvajanje 

tržne dejavnosti?« Iz spodnje preglednice je razvidno, da največ anketiranih (47; 42,3 %) za 

izvajanje tržne dejavnosti porabi od 0 do 2 uri na delovni dan, najmanj anketiranih (2; 1,8 %) 

pa na delovni dan porabi več kot 8 ur za izvajanje tržnih dejavnosti. 

Preglednica 9: Poraba delovnega časa za izvajanje tržne dejavnosti 

  Frekvence Odstotek 

Ne izvajam tržne dejavnosti 17 15,3 

Od 0 do 2 uri 47 42,3 

Od 3 do 5 ur 28 25,2 

Od 6 do 8 ur 17 15,3 

Več kot 8 ur 2 1,8 

Skupaj 111 100,0 

84,7 %

20,7 %

10,8 %

15,3 %

17,1 %

3,6 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Licenca proizvajalcev gasilnih aparatov, za

izvajanje servisa le teh

Licenca proizvajalcev dihalnih aparatov, za

izvajanje servisa le teh

Licenca proizvajalcev hidravličnega orodja,

za servisiranje le tega

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva

pred požarom (URSZR)

Pedagoško - andragoški izpit

Drugo
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V nadaljevanju nas je zanimalo, ali anketirani glede na delovno mesto porabijo različno število 

ur za izvajanje tržne dejavnosti. Uporabili smo Kullbachov 2Ȋ test, ki je pokazal, da med 

anketiranimi glede na delovno mesto obstajajo statistično pomembne razlike v urah izvajanja 

tržne dejavnosti (2Ȋ=32,848; df=20; P=0,035). Iz spodnje preglednice je razvidno, da največ 

anketiranih gasilcev na delovni dan porabi od 3 do 5 ur za izvajanje tržnih dejavnosti, največ 

tajnic, računovodij in pravnic te dejavnosti ne opravlja, medtem ko največ ostalih anketiranih 

za izvajanje tržne dejavnosti porabi od 0 do 2 uri na delovni dan. 

Preglednica 10:  Rezultat Kullbachov 2Ȋ testa ugotavljanja razlik v urah izvajanja tržne 

dejavnosti glede na delovno mesto 

  

Koliko delovnega časa na delovni dan v povprečju 

porabite za izvajanje tržne dejavnosti? 

Skupaj 

Ne izvajam 

tržne 

dejavnosti 

Od 0 do 

2 uri 

Od 3 do 

5 ur 

Od 6 do 

8 ur 

Več 

kot 8 

ur 

Gasilec 
f 1 11 15 8 2 37 

% delovno mesto 2,7 % 29,7 % 40,5 % 21,6 % 5,4 % 100,0 % 

Vodja skupine, 

oddelka 

f 1 12 5 3 0 21 

% delovno mesto 4,8 % 57,1 % 23,8 % 14,3 % 0,0 % 100,0 % 

Poveljnik, 

vodja izmene 

oz. njegov 

namestnik 

f 5 10 3 2 0 20 

% delovno mesto 25,0 % 50,0 % 15,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % 

Direktor 
f 3 7 2 1 0 13 

% delovno mesto 23,1 % 53,8 % 15,4 % 7,7% 0,0 % 100,0 % 

Tajnica, 

računovodja, 

pravnica 

f 3 2 0 0 0 5 

% delovno mesto 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0  100,0 % 

Drugo 
f 4 5 3 3 0 15 

% delovno mesto 26,7 % 33,3 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 

Skupaj 
f 17 47 28 17 2 111 

% delovno mesto 15,3 % 42,3 % 25,2 % 15,3 % 1,8 % 100,0 % 

2Ȋ 32,848 

df 20 

P  0,035 

5.1.8 Izvajanje posameznih tržnih dejavnosti v PGE 

Na naslednja tri vprašanja so odgovarjali le predstojniki poklicnih gasilskih enot, saj so le-ti 

poznali točen odgovor. Prvo vprašanje, ki smo ga postavili, se je glasilo »Katere tržne 

dejavnosti opravljate v poklicni gasilski enoti?« Iz preglednice 11 je razvidno, da vsi anketirani 

predstojniki (13; 100 %) enote menijo, da v poklicnih gasilskih enotah izvajajo požarne straže. 
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Prav tako večina (12; 92,3%) izvaja servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega 

omrežja, sledijo prevozi pitne vode, katero opravlja 11 enot. Izvajanje tržne dejavnosti 

servisiranje in pregled hidravličnih naprav ne izvaja kar 9 poklicnih gasilskih enot (69,2–%). 

Preglednica 11: Izvajanje tržne dejavnosti v poklicni gasilski enoti 

  Skupaj Da Ne 

Servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja 
13 12 1 

100,0 % 92,3 % 7,7 % 

Izvajanje požarnih straž (v podjetjih, tunelih, na objektih, ...) 
13 13 0 

100,0 % 100,0 % 0,0 % 

Servisiranje in pregled izolirnih dihalnih aparatov 
13 9 4 

100,0 % 69,2 % 30,8 % 

Usposabljanje in predavanja s področja požarne varnosti 
13 10 3 

100,0 % 76,9 % 23,1 % 

Požarno varovanje - infranet 
13 10 3 

100,0 % 76,9 % 23,1 % 

Servisiranje in pregled hidravličnih naprav 
13 4 9 

100,0 % 30,8 % 69,2 % 

Prevozi pitne vode 
13 11 2 

100,0 % 84,6 % 15,4 % 

Izdelava požarnih redov 
13 6 7 

100,0 % 46,2 % 53,8 % 

Drugo 
13 6 7 

100,0 % 46,2 % 53,8 % 

Na vprašanje »Koliko oseb je v vaši poklicni gasilski enoti zadolženih za izvajanje posameznih 

tržnih dejavnosti?« so tudi odgovarjali le predstojniki zavoda, saj so le-ti poznali točen odgovor. 

Iz preglednice 12 je razvidno, da je največ oseb, to je v povprečju 49 oseb, v njihovi poklicni 

gasilski enoti zadolženih za izvajanje požarnih straž, najmanj anketiranih, to je v povprečju 1 

anketirani, pa je v njihovi poklicni gasilski enoti zadolžen za izdelavo požarnih redov. Ostali 

podatki so razvidni iz Preglednice 12. 

Preglednica 12:  Število oseb v posamezni poklicni gasilski enoti, ki so zadolžene za 

izvajanje posameznih tržnih dejavnosti 

  

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Servisiranje in 

pregled gasilnih 

aparatov ter 

hidrantnega 

omrežja 

13 98 23 28 0a 16 0 56 

Izvajanje 

požarnih straž 
13 98 49 50 50 30 12 132 

se nadaljuje 
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N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

(v podjetjih, 

tuneli, na 

objektih …) 

Servisiranje in 

pregled 

izolirnih 

dihalnih 

aparatov 

13 98 6 4 0 6 0 18 

Izobraževanja 

in predavanja s 

področja 

požarne 

varnosti 

13 98 4 2 2 6 0 20 

Izvajanje 

požarnega 

varovanja – 

infranet 

13 98 42 50 0 37 0 132 

Servisiranje in 

pregled 

hidravličnih 

naprav 

13 98 2 0 0 3 0 10 

Prevozi pitne 

vode 
13 98 33 35 50 19 0 56 

Izdelava 

požarnih redov 
13 98 1 0 0 1 0 3 

Drugo 13 98 10 0 0 20 0 60 

a. Modusov je več, najmanjši je prikazan. 

Na vprašanje »Podajte stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na tržno dejavnost v vašem 

zavodu« so tudi odgovarjali le predstojniki zavoda. Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so 

podali z oceno od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Iz preglednice 13 je 

razvidno, da se anketirani predstojniki zavoda v povprečju najbolj strinjajo, da je izvajanje tržne 

dejavnosti za zavod dobrodošlo (povprečje=4,77; standardni odklon=0,44), najmanj pa se v 

povprečju strinjajo, da je izvajanje tržne dejavnosti za zavod nepotrebno (povprečje=1,23; 

standardni odklon=0,60). 

Preglednica 13: Pomen izvajanja tržne dejavnosti za zavod 

  

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Izvajanje tržne dejavnosti v zavodu … 

Je za zavod 

nepotrebno. 
13 98 1,23 1 1 0,60 1 3 

se nadaljuje 
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N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Je za zavod 

dobrodošlo. 
13 98 4,77 5 5 0,44 4 5 

S tem zavod 

pridobi dodatna 

finančna 

sredstva za 

hitrejše 

investiranje v 

opremo. 

13 98 4,38 5 5 0,87 3 5 

S tem zavod 

pridobi dodatna 

finančna 

sredstva za 

plače 

zaposlenih ter 

ostale stroške. 

13 98 4,08 5 5 1,61 1 5 

Možnost 

finančnega 

stimuliranja 

zaposlenih 

(delovna 

uspešnost). 

13 98 3,77 5 5 1,59 1 5 

Nadgrajevanje 

znanja 

zaposlenih. 

13 98 4,23 4 4a 1,09 1 5 

Ponuja boljše 

vzdušje v 

zavodu 

13 98 3,38 3 3 0,77 2 5 

Odvrača 

pozornost od 

osnovne 

dejavnosti. 

13 98 2,85 3 2 1,21 1 5 

a. Modusov je več, najmanjši je prikazan. 

5.1.9 Ocena sedanjega sistema stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti 

V nadaljevanju so anketiranci na posamezne trditve s področja ocene sedanjega sistema 

stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti odgovarjali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 

(popolnoma se strinjam). Iz preglednice 14 je razvidno, da se anketirani v povprečju najbolj 

strinjajo, da je sedanji sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti v njihovi poklicni gasilski 

enoti jasen in razumljiv (povprečje=3,07; standardni odklon=1,20), najmanj pa se v povprečju 

strinjajo, da sedanji sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti v njihovi poklicni gasilski 



 

36 

enoti vključuje »nagrade« za predloge sprememb v trženju teh storitev (povprečje=2,49; 

standardni odklon=1,14). 

Preglednica 14:  Opisna statistika sedanjega sistema stimuliranja izvajanja tržne 

dejavnosti 

  
N 

Povprečje Mediana Modus 
Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti v naši poklicni gasilski enoti … 

Je dobro 

zasnovan. 
111 0 2,92 3 3 1,16 1 5 

Je jasen in 

razumljiv. 
111 0 3,07 3 3 1,20 1 5 

Je 

stimulativno 

naravnan. 

111 0 2,77 3 3 1,23 1 5 

Je pravičen 

do vseh 

zaposlenih. 

111 0 2,95 3 3 1,25 1 5 

Je namenjen 

dodatni 

motivaciji za 

doseganje še 

boljših in 

vidnejših 

rezultatov 

dela na tem 

področju. 

111 0 2,77 3 3 1,25 1 5 

Vključuje 

»nagrade« za 

predloge 

sprememb v 

trženju teh 

storitev. 

111 0 2,49 3 3 1,14 1 5 

V nadaljevanju nas je zanimala ocena sedanjega sistema stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti. 

V ta namen smo izvedli t-test za en vzorec, kot testno vrednost pa postavili na oceno 3,5 - če bi 

bila povprečna ocena sedanjega sistema stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti statistično 

pomembno višja ali enaka oceni 3,5, bi predpostavili, da so anketirani v povprečju zadovoljni 

s sedanjim sistemom stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti v njihovi poklicni gasilski enoti. Iz 

spodnje preglednice je mogoče razbrati, da so vse ocene strinjanja s posamezno trditvijo 

statistično pomembno razlikujejo od ocene 3,5, prav tako so te ocene nižje od 3,5 (razlika 

povprečja od -0,43 do -1,01). Tako ugotavljamo, da anketirani s sedanjim sistemom 

stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti niso zadovoljni. 
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Preglednica 15:  Rezultat t-testa za en vzorec ocena sedanjega sistema stimuliranja 

izvajanja tržne dejavnosti 

  

Testna vrednost = 3.5 

t df P (2-str.) 
Razlika 

povprečja 

95 % Interval 

zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Je dobro zasnovan. -5,273 110 0,000 -0,58 -0,80 -0,36 

Je jasen in razumljiv. -3,745 110 0,000 -0,43 -0,65 -0,20 

Je stimulativno naravnan -6,194 110 0,000 -0,73 -0,96 -0,49 

Je pravičen do vseh zaposlenih. -4,609 110 0,000 -0,55 -0,78 -0,31 

Je namenjen dodatni motivaciji za 

doseganje še boljših in vidnejših 

rezultatov dela na tem področju. 

-6,122 110 0,000 -0,73 -0,96 -0,49 

Vključuje »nagrade« za predloge 

sprememb v trženju teh storitev. 
-9,341 110 0,000 -1,01 -1,23 -0,80 

Prav tako nas je zanimalo (zadnje vprašanje), s katero vrsto »nagrade« so za izvajanje tržne 

dejavnosti najbolj zadovoljni. Anketirani so oceno podali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) 

do 5 (popolnoma se strinjam). Iz preglednice 16 je razvidno, da so anketirani v povprečju 

najbolj zadovoljni z boljšo letno oceno, na podlagi katere hitreje napredujejo v plačnih razredih 

znotraj delovnega mesta (povprečje=3,02; standardni odklon=1,32), nato z boljšo oceno za 

določanje dela plače za redno delovno uspešnost (povprečje=2,92; standardni odklon=1,32), 

najmanj pa so v povprečju zadovoljni z vrsto nagrade, s katero je možno zasesti višje delovno 

mesto (povprečje=2,37; standardni odklon=1,22). 

Preglednica 16: Zadovoljstvo z vrsto »nagrade« za izvajanje tržne dejavnosti 

  

N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Boljša ocena za 

določanje dela 

plače za redno 

delovno uspešnost. 

111 0 2,92 3 4 1,32 1 5 

Boljša letna ocena, 

na podlagi katere 

hitreje napredujem 

v plačnih razredih 

znotraj delovnega 

mesta. 

111 0 3,02 3 4 1,32 1 5 

Izplačilo delovne 

uspešnosti iz 

naslova podaje 

blaga in storitev na 

trgu. 

111 0 2,60 3 1 1,42 <1 5 

se nadaljuje 
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N 
Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Minimum Maksimum 

Veljavni Manjkajoči 

Možnost zasedbe 

višjega delovnega 

mesta. 

111 0 2,37 2 3 1,22 1 5 

Rezultat t-testa za en vzorec ocene zadovoljstva z vrsto »nagrade« za izvajanje tržne dejavnosti 

je pokazal (preglednica 17), da so vse ocene zadovoljstva s posamezno vrsto nagrade statistično 

pomembno razlikujejo od ocene 3,5, prav tako so te ocene nižje od 3,5 (razlika povprečja od -

0,48 do -1,13). Ugotavljamo, da anketirani s sedanjimi vrstami nagrad za izvajanje tržne 

dejavnosti niso zadovoljni. 

Preglednica 17:  Rezultat t-testa za en vzorec ocene zadovoljstva z vrsto »nagrade« za 

izvajanje tržne dejavnosti 

  

Testna vrednost = 3.5 

t df P (2-str.) 
Razlika 

povprečja 

95 % Interval 

zaupanja 

Spodnja Zgornja 

Boljša ocena za določanje dela plače za 

redno delovno uspešnost 
-4,655 110 0,000 -0,58 -0,83 -0,33 

Boljša letna ocena, na podlagi katere 

hitreje napredujem v plačnih razredih 

znotraj delovnega mesta 

-3,844 110 0,000 -0,48 -0,73 -0,23 

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 

podaje blaga in storitev na trgu 
-6,640 110 0,000 -0,90 -1,16 -0,63 

Možnost zasedbe višjega delovnega mesta -9,760 110 0,000 -1,13 -1,36 -0,90 

5.2 Analiza finančnih podatkov v PGE, 2015-2020 

Gasilska brigada Maribor je enota najvišje kategorije, to je VII kategorije. Svojo dejavnost 

opravljala s 85-imi zaposlenimi. Poleg izvajanja javne gasilske službe izvaja brigada tudi tržno 

dejavnost, in sicer servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja, izvajanje 

požarnih straž, servisiranje in pregled izolirnih dihalnih aparatov ter usposabljanje in 

predavanja s področja požarne varnosti (AJPES 2021a). 

Iz preglednice 18 je razvidno, da je GB Maribor v letih 2015–2020 ustvarila 16.967.307 EUR 

celotnih prihodkov. Prihodki pri javni službi so znašali 15.955.793 EUR, pri tržni dejavnosti pa 

1.011.514 EUR, kar predstavlja le 6 % vseh prihodkov. Celotni odhodki za izvajanje javne 

službe so znašali 16.132.105 EUR, medtem ko so odhodki na tržni dejavnosti znašali 546.852 

EUR. V 6-ih letih je enota naredila presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti v višini 

464.222 EUR, na drugi strani pa je ustvarila presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje javne 

službe v višini 176.312 EUR. Podatki izkazujejo, da je potrebno presežek odhodkov nad 
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prihodki iz javne službe pokrivati iz presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti, kar 

postavlja pod vprašaj ustrezno financiranje s strani ustanovitelja in države. GB Maribor je v teh 

letih ustvarila 287.910 EUR presežka celotnih prihodkov nad odhodki AJPES 2021a. 

Preglednica 18: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti GB Maribor, 2015–

2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.172.262 2.237.790 0 65.528 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
177.157 63.424 113.733 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.314.260 2.313.180 1.080 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
185.382 158.379 27.003 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.389.863 2.410.478 0 20.615 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
146.025 80.835 65.190 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.784.428 2.733.353 51.075 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
180.895 84.393 96.502 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.952.967 3.004.120 0 51.153 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
148.994 78.371 70.623 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
3.342.013 3.433.184 0 91.171 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
173.061 81.450 91.171 0 

Vir: AJPES 2021a. 

Gasilska brigada Ljubljana, ustanovljena s strani mestne občine Ljubljana, deluje na celotnem 

območju mestne občine Ljubljana. V brigadi je 151 zaposlenih in je hkrati enota, kategorizirana 

v najvišjo, VII. kategorijo. Brigada poleg javne službe izvaja tudi servis gasilnih aparatov, 

podajo strokovnih mnenj s področja požarne varnosti, servis hidravličnega orodja Weber, servis 

prevoznih gasilskih črpalk, požarno varovanje objektov, servis izolirnih dihalnih aparatov, 

servis in pregled prenosnih gasilskih lestev ter pregled hidrantnega omrežja, v sklopu tržne 

dejavnosti (AJPES 2021c). 

GB Ljubljana (preglednica 19) je v letih 2015–2020 ustvarila 32.173.870 EUR celotnih 
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prihodkov. Prihodki pri javni službi so znašali 31.354.948 EUR, pri tržni dejavnosti pa 818.922 

EUR, kar predstavlja le 2 % vseh prihodkov. Celotni odhodki za izvajanje javne službe so 

znašali 31.000.722 EUR, medtem ko so odhodki na tržni dejavnosti znašali 804.787 EUR. V 6-

ih letih je enota naredila presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti v višini 14.135 

EUR, na presežku prihodkih javne službe pa v višini 354.226 EUR. Kot zanimivost 

ugotavljamo, da je enota v 6-ih letih od vseh presežkov prihodkov nad odhodki naredila 

presežkov iz tržne dejavnosti le v višini 3,84 %, na javni službi pa kar 96,16 %. Le v letu 2016 

je imela brigada presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje javne službe, kar je nenavadno, 

saj bi morala biti sredstva za izvajanje javne službe zagotovljena s strani ustanovitelja in države. 

Brigada je v teh letih ustvarila 368.3610 EUR presežka celotnih prihodkov nad odhodki (AJPES 

2021c). 

Preglednica 19: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – Gasilska brigada 

Ljubljana, 2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
4.550.680 4.537.413 13.267 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
128.986 129.244 0 258 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
4.575.381 4.596.234 0 20.853 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
151.513 146.320 5.193 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
4.833.626 4.680.486 153.140 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
138.367 131.733 6.634 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
5.409.406 5.390.416 18.990 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
153.198 149.662 3.536 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
5.688.589 5.609.828 78.761 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
144.461 140.914 3.547 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
6.297.266 6.186.345 110.921 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
102.397 106.914 0 4.517 

Vir: AJPES 2021c. 
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Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota VII. kategorije z 68-imi zaposlenimi 

zagotavlja javno gasilsko službo na območju mestne občine Koper, pogodbeno pa tudi v 

občinah Izola, Piran in Ankaran. Brigada poleg izvajanja javne gasilske službe, izvaja tudi 

prodajo blaga in storitev na trgu. Posebno pozornost kot tržno dejavnost namenja testiranju 

cevi, polnjenju jeklenk z zrakom, črpanju in prevozi vode, odpiranju stanovanj, izvajanju 

požarnih straž, prenosu požarnega alarma v enoto, sprejemu klicev v sili in reševanje ujetih 

oseb iz dvigal, pregledu in preizkus funkcionalnosti hidrantnega omrežja, izdaje strokovnih 

mnenj o ustrezni ureditvi požarnih ukrepov namenjenih gasilcem ter usposabljanju za gašenje 

začetnih požarov (AJPES 2021b). 

Preglednica 20 nam izkazuje, da je brigada je v letih 2015–2020 ustvarila 16.108.515 EUR 

celotnih prihodkov. Prihodki pri javni službi so znašali 15.567.228 EUR, pri tržni dejavnosti pa 

541.287 EUR, kar predstavlja le 3,4 % vseh prihodkov. Celotni odhodki za izvajanje javne 

službe so znašali 15.553.115 EUR, medtem ko so odhodki na tržni dejavnosti znašali 82.055 

EUR. V 6-ih letih je brigada ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 473.345 EUR, 

na tržni dejavnosti v višini 459.232 EUR, na presežku prihodkov nad odhodki javne službe pa 

v višini 14.113 EUR. V 6-ih letih od vseh presežkov prihodkov nad odhodki je brigada ustvarila 

presežkov iz tržne dejavnosti v višini 97,02 %, na javni službi pa le 2,98 %. V vseh teh letih so 

bili presežki prihodkov nad odhodki tako na javni službi kot na tržni dejavnosti (AJPES 2021b).  

Preglednica 20: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – Gasilska brigada 

Koper, 2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.330.129 2.330.129 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
84.211 15.610 68.601 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.326.703 2.326.703 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
79.030 11.230 67.800 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.419.729 2.419.729 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
103.041 17.927 85.114 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.639.643 2.639.643 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
105.743 16.169 89.574 0 

2019 
Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.849.702 2.835.589 14. 113 0 

se nadaljuje 
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Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
105.622 18.739 86.883 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
3.001.322 3.001.322 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
63.640 2.380 61.260 0 

Vir: AJPES 2021b. 

Poklicna gasilska enota Celje je enota VI. kategorije, s 67-imi zaposlenimi opravlja javno 

gasilsko službi v občini Celje. Pole te naloge ima enota pogodbo Z DARS-om za reševanje ob 

nesrečah v trojanskih tunelih. Poleg teh dveh glavni dejavnosti enota izvaja tudi preventivne 

dejavnosti, kot so: preventivni protipožarni pregledi, meritve hidrantnega omrežja, požarne 

straže, predavanja in demonstracije s področja požarne varnosti ter strokovna mnenja, prodajo 

vseh vrst gasilnih aparatov ter servis le-teh, servis črpalk, tlačni preizkus kovinskih in 

kompozitnih posod, prevoze pitne vode, vrtanje in menjave ključavnic, servis orodij, Weber 

Hydravlik, servis Dreger dihalnih aparatov ter servis kompresorjev (AJPES 2021f). 

Enota (preglednica 21) je v 6-ih letih imela skupaj 15.130.054 EUR celotnih prihodkov. Od 

tega je na trgu ustvarila 3.849.240 EUR, za izvajanje javne službe pa je pridobila 11.280.840 

EUR. Iz tega sledi, da je na trgu ustvarila kar 25,4 % vseh prihodkov. Celotni odhodki za 

izvajanje javne službe so znašali 11.182.59 EUR, medtem ko so odhodki na tržni dejavnosti 

znašali 3.816.887 EUR. Za tako visok odstotek ustvarjenih prihodkov na trgu je vsekakor vezan 

na pogodbo z DARS-om. Enota je skozi vsa leta imela presežek prihodkov nad odhodki tako 

na tržni dejavnosti kot na javni službi. V letih od 2015 do 2020 je enota ustvarila 130.217 EUR 

skupnega presežka prihodkov nad odhodki, od tega 32.352 EUR na tržni dejavnosti ter 97.864 

EUR na javni službi. To pomeni, da je na tržni dejavnosti ustvarila 25 % vseh presežkov 

prihodkov nad odhodki, na javni službi pa kar 75 % (AJPES 2021f). 

Preglednica 21: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – PGE Celje, 2015–

2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.521.294 1.515.269 6.025 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
592.440 590.094 2.346 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.565.466 1.561.874 3.592 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
576.002 574.681 1.321 0 

se nadaljuje 
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Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.602.881 1.598.182 4.699 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
620.311 618.492 1.819 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.913.225 1.878.224 35.001 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
680.605 668.151 12.454 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.159.830 2.144.702 15.128 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
648.230 643.690 4.540 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.518.118 2.484.699 33.419 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
731.652 721.779 9.873 0 

Vir: AJPES 2021f. 

Poklicna gasilska enota Krško je skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč kategorizirana kot poklicna gasilska enota VI. 

kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite 

in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih naravnih nesrečah na območju 

občine Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. Je enota širšega pomena z 58-imi zaposlenimi, 

ki poleg izvajanja javne gasilske službe izvajajo tudi gasilske storitve na trgu. Poudariti je 

potrebno, da ima enota sklenjene pogodbe o opravljanju gasilskih nalog z nuklearno elektrarno 

Krško, Vipap Videm d. d., Termoelektrarno Brestanica ter Krko d. d. Poleg tega pa izvajajo še 

servis gasilnih aparatov s pregledom hidrantnega omrežja, servis plinotesnih oblek ter servis 

dihalnih aparatov (AJPES 2021g). 

PGE Krško je v letih 2015–2020 ustvarila 13.304.872 EUR celotnih prihodkov. Prihodki na 

javni službi so znašali 3.412.384 EUR, pri tržni dejavnosti pa kar 9.892.488 EUR, kar 

predstavlja 74,4 % vseh prihodkov. Celotni odhodki za izvajanje javne službe so znašali 

3.396.862 EUR, medtem ko so odhodki na tržni dejavnosti znašali 9.603.402 EUR. V 6-ih letih 

je enota naredila presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti v višini 289.086 EUR, na 

presežku prihodkih javne službe pa v višini 15.522 EUR. Kot zanimivost ugotavljamo, da je 

enota v 6-ih letih od vseh presežkov prihodkov nad odhodki naredila presežkov iz tržne 

dejavnosti le v višini 95 %, na javni službi pa 5 %. Enota je v teh letih ustvarila 304.608 EUR 

presežka celotnih prihodkov nad odhodki (preglednica 22) (AJPES 2021g). 
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Preglednica 22: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – PGE Krško, 2015–

2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
487.552 472.030 15.522 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.597.996 1.541.897 56.099 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
515.709 515.709 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.552.679 1.513.509 39.170 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
513.015 513.015 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.562.484 1.517.016 45.468 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
558.793 558.793 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.561.049 1.533.606 27.443 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
606.307 606.307 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.780.717 1.720.954 59.763 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
731.008 731.008 0 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.837.563 1.776.420 61.143 0 

Vir: AJPES 2021g. 

Gasilska enota Nova Gorica je enota VI. kategorije, ki zaposluje 39 ljudi. Deluje na območju 

šestih občin, glavna ustanoviteljica enote pa je mestna občina Nova Gorica. Tako kot vse 

gasilske enote tudi ta izvaja javno gasilsko službo, naloge enote širšega pomena kot tudi 

različne dejavnosti na trgu, ki se štejejo kot tržna dejavnost. Enota ponuja na trgu prevoze pitne 

vode, servis in pregled hidrantnega omrežja ter gasilnih aparatov, pregled izolirnih dihalnih 

aparatov, pregled in servis plinotesnih oblek ter zaščitnih mask, prodaja manjše gasilske 

zaščitne opreme, različna predavanja na področju požarne preventive, pregled in servis 

zaščitnih mask, polnjenje tlačnih posod ter storitve z gasilko avto lestvijo (AJPES 2021l). 

Iz preglednice 23 je razvidno, da so celotni prihodki GENG v letih 2015–2016 so bili v višini 

9.670.734 EUR. Na tržni dejavnosti je enota ustvarila 904.488 EUR prihodkov, kar predstavlja 

9,4 % vseh prihodkov, na javni službi pa 8.766.246 EUR. Odhodki za izvajanje javne službe so 
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bili v višini 8.684.803 EUR, odhodki na tržni dejavnosti pa 643.047 EUR, kar pomeni 7 %. 

Celotni odhodki so znašali 9.327.850 EUR. Presežki prihodkov nad odhodki so bili skozi vsa 

leta tako na izvajanju tržne dejavnosti kot na javni službi. Skupaj jih je GENG v teh šestih letih 

ustvaril v višini 342.844 EUR. Od tega je bilo ustvarjenih 261.443 EUR na tržni dejavnosti, kar 

pomeni 76 % vseh presežkov prihodkov nad odhodki. Na javni službi pa je bilo presežkov v 

višini 81.443, kar pomeni zgolj 24 % (AJPES 2021l). 

Preglednica 23: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – GENG, 2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.323.832 1.313.857 9.975 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
158.009 106.444 51.565 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.292.068 1.290.885 1.183 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
129.503 106.753 22.750 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.369.531 1.354.502 15.029 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
140.399 71.270 69.129 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.432.898 1.417.802 15.096 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
155.529 124.901 30.628 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.597.705 1.557.555 40.150 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
163.488 117.746 45.742 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.750.212 1.750.202 10 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
157.560 115.933 41.627 0 

Vir: AJPES 2021l. 

Javni zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je poklicna gasilska enota, ki opravlja 

preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požari ter zaščito in reševanje ob 

naravnih in drugih nesrečah na območjih občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Te 

občine so tudi ustanoviteljice zavoda. Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana je 

organiziran kot javni zavod VI. kategorije, ki zaposluje 33 oseb. Poleg osnovne dejavnosti enota 

izvaja letne preglede in servisiranje gasilnikov, redne preglede hidrantnega omrežja, preglede 

http://www.divaca.si/
http://www.hrpelje-kozina.si/
http://www.komen.si/
http://www.sezana.si/
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in izdajanja potrdil o ustreznosti hidrantnega omrežja za nove objekte, prodajo gasilnikov, 

ostale opreme in svetovanja, teoretično in praktično usposabljane s področja požarne varnosti 

ter izvajanje požarnega varovanja (infranet) in reševanje iz dvigal (AJPES 2021k). 

Zavod (preglednica 24) je v šestih letih imel skupaj 7.355.952 EUR prihodkov. Največ 

prihodkov je s strani izvajanja javne gasilske službe, in sicer 6.443.738 EUR ter 912.214 EUR 

iz naslova tržne dejavnosti, kar pomeni 12,4 % vseh prihodkov. Odhodki na javni službi so za 

isto obdobje znašali 6.746.101 EUR, na tržni dejavnosti pa 676.001 EUR. Odhodki za izvajanje 

javne službe znašajo kar 91 % vseh odhodkov zavoda. Presežek prihodkov nad odhodki tržne 

dejavnosti je znašal 236.213 EUR, medtem ko je bil na strani javne službe presežek odhodkov 

nad odhodki v višini 302.453 EUR. Iz tega sledi, da je bilo potrebno v zadnjih šestih letih 

negativno poslovanje na javni službi pokriti iz presežkov tržne dejavnosti. Zavod v zadnjih 

šestih letih izkazuje negativno poslovanje v višini 66.240 EUR (AJPES 2021k). 

Preglednica 24: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – ZGRS Sežana, 

2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
944.317 971.345 0 27.028 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
166.641 170.516 0 3.875 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
939.720 977.317 0 37.597 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
119.069 116.400 2.669 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
957.241 1.096.896 0 139.655 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
161.071 84.775 76.296 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.104.988 1.119.726 0 14.738 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
147.815 101.715 46.100 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.134.638 1.203.294 0 68.656 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
142.970 88.833 54.137 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.362.834 1.377.613 0 14.779 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
174.648 113.762 60.886 0 

Vir: AJPES 2021k. 
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Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na podlagi uredbe o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč določena V. kategorija gasilske enote. Enota 

opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom in zaščito in reševanje ob 

naravnih in drugih nesrečah na območju občine Ajdovščina ter naloge gasilske enote širšega 

pomena. Zavod s 16-imi gasilci opravlja tudi druge tržne storitve, kot so servis gasilnih 

aparatov, meritve hidrantnega omrežja, prevozi pitne vode, usposabljanja s prikazi gašenja, 

požarne straže ter servis in pregled izolirnih dihalnih aparatov. Enota je najmanjša poklicna 

gasilska enota v Sloveniji (AJPES 2021č).  

GRC Ajdovščina je v letih 2015–2020 ustvaril 3.599.704 EUR celotnih prihodkov. Od tega jih 

je ustvaril 3.223.393 EUR iz izvajanja javne službe, pri izvajanju tržne dejavnosti pa je ustvaril 

376.311 EUR prihodkov, kar pomeni 10,5 % vseh prihodkov. Prihodkov iz javne službe pa je 

bilo 89,5%. Celotni odhodki za delovanje enote so bili v višini 3.547.369 EUR. Odhodki so bili 

ustvarjeni na javni službi v višini 3.176.671 EUR, na tržni dejavnosti pa 370.698, kar pomeni 

10%. Presežek prihodkov nad odhodki na javni službi so bili 43.456 EUR, kar odraža 89 % 

vseh presežkov prihodkov nad odhodki. Na strani tržne dejavnosti pa je bilo teh presežkov v 

višini 5.613 EUR, kar pomeni 11 %. Celoten presežek prihodkov nad odhodki v teh letih je 

enota ustvarila v višini 49.069 EUR (preglednica 25) (AJPES 2021č). 

Preglednica 25: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – GRC Ajdovščina, 

2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
437.922 434.656 3.266 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
64.090 63.561 529 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
462.605 453.944 8.661 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
50.480 49.360 1.120 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
494.705 494.298 407 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
54.906 54.890 16 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
550.670 532.456 18.214 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
71.777 71.279 498 0 

2019 
Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
604.796 589.320 15.476 0 

se nadaljuje 
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Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
60.781 60.558 223 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
672.695 671.997 698 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
74.277 71.050 3.227 0 

Vir: AJPES 2021č. 

GRC Novo mesto je na podlagi meril gasilska enota VI. kategorije. S svojo dejavnostjo pokriva 

območje Mestne občine Novo mesto ter šest sosednjih občin. V enoti je zaposlenih 47 oseb. Za 

enoto je pomembno izvajanje tržne dejavnosti za podjetje Revoz d.o.o., s katerim ima 

podpisano dolgoročno pogodbo. Vendar to ni edina tržna dejavnost, ki jo enota izvaja, saj 

precejšnji del aktivnosti enota namenja servisu in prodaji gasilnikov. Za izvajanje pregledov ter 

tlačnih preizkusov hidrantnega omrežja ima enota med zaposlenimi 12 pooblaščencev. Pole 

tega pa trgu ponujajo tudi celovito ureditev področja varstva pred požari ter usposabljanje in 

seminarje požarne preventive (AJPES 2021d).  

V preglednici 26 lahko razberemo, da je imela enota v obdobju od leta 2015 do leta 2020 

10.388.626 EUR celotnih prihodkov. Od tega jih je ustvarila s tržno dejavnostjo v višini 

3.269.517 EUR, na javni službi pa 7.119.104 EUR. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo 

kar 31,5 % vseh prihodkov. V tem istem obdobju je enota ustvarila 10.307.564 EUR celotnih 

odhodkov, 1.894.933 EUR jih je nastalo na tržni dejavnosti, 8.412.631 EUR pa so stroški, ki so 

nastali na javni službi. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.374.584 EUR je imela enota 

na tržni dejavnosti, medtem ko je presežek odhodkov nad prihodki nastal na javni službi in to 

v višini 1.293.527 EUR. Iz tega sledi, da je negativno poslovanje na javni službi bilo potrebno 

pokriti s presežki iz tržne dejavnosti. Celoten presežek prihodkov nad odhodki je enota ustvarila 

v višini 81.057 EUR (AJPES 2021d). 

Preglednica 26: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – GRC Novo mesto, 

2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.070.036 1.322.556 0 252.520 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
530.993 278.020 252.973 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.201.283 1.359.229 0 157.946 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
517.784 294.502 223.282 0 

se nadaljuje 
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Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.147.982 1.364.791 0 216.809 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
525.756 308.514 217.242 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.171.343 1.396.101 0 224.758 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
563.072 325.476 237.596 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.183.495 1.421.363 0 237.868 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
582.670 343.186 239.484 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
1.344.965 1.548.591 0 203.626 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
549.242 345.235 204.007 0 

Vir: AJPES 2021d. 

Center za zaščito in reševanje Domžale je poklicna gasilska enota VI. kategorije s 47-imi 

zaposlenimi, ki jo je ustanovila Občina Domžale kot obvezno lokalno javno službo z namenom 

opravljanja nalog gasilstva. Enota opravlja dejavnosti tudi za druge občine ter pravne osebe, 

pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo o izvajanju požarne varnosti in to za 

podjetja Helios TBLUS, d. o. o., Količevo Karton, d. o. o. ter Lek farmacevtska družba d. d., 

lokacija Mengeš. Poleg pogodbenih obveznosti, pa enota kot tržno dejavnost izvaja še požarne 

straže, pregled in servis gasilnih aparatov, razna izobraževanja s področja požarne varnosti ter 

druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (AJPES 2021j).  

CZR Domžale je v šestih letih ustvarila 9.013.772 EUR prihodkov. Od tega jih je ustvarila z 

izvajanjem javne službe 56,5 %, kar pomeni 5.097.244 EUR. Iz tržne dejavnosti pa je ustvarila 

prihodke v višini 3.916.528 EUR, kar pomeni kar 43,5 %. Na odhodkovni strani je bilo celotnih 

odhodkov v višini 8.274.273 EUR, in sicer 4.679.358 EUR na javni službi ter 3.594.915 EUR 

na tržni dejavnosti. Tako na javni službi kot na tržni dejavnosti enota skozi vsa leta izkazuje 

presežek prihodkov nad odhodki in to v skupni višini 739.499 EUR. Od tega gre pripisati 

321.613 na tržno dejavnost, kar pomeni 43 % ter 417.886 EUR na javni službi, tj. 57 %. Skozi 

vsa leta lahko vidimo, da se prihodki na tržni dejavnosti konstantno povečujejo (preglednica 

27) (AJPES 2021j). 
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Preglednica 27: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – CZR Domžale, 

2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
20.000 2.455 17.545 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
0 0 0 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
584.290 517.355 66.935 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
409.158 359.517 49.641 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
1.013.983 872.891 141.092 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
849.123 731.099 118.024 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
1.053.962 987.043 66.919 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
882.756 826.707 56.049 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
1.099.843 1.038.976 60.867 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
886.269 837.221 49.048 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
1.325.166 1.260.638 64.528 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
889.222 840.371 48.851 0 

Vir: AJPES 2021j. 

Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem je poklicna gasilska enota V. kategorije, ki z 18-

imi zaposlenimi opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom na območju 

občine Ravne na Koroškem, naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih 

in drugih naravnih nesrečah. Za izvajanje nalog iz požarne varnosti ima podpisane pogodbe s 

podjetjem Železarne Ravne, Lek Prevalje, TRO Prevalje, Cablex –M Mežica, Monter d. o. o. 

Dravograd ter Sorbit valji d. o. o. Poleg tega pa svojo tržno dejavnost ponuja za servis gasilnih 

aparatov, prevozov vode, izvajanje požarnih straž, pregledov hidrantnega omrežja ter 

preventivnih pregledov podjetij s področja požarne varnosti (AJPES 2021e). 

V Koroškem gasilskem zavodu (preglednica 28) več kot polovico vseh prihodkov v zadnjih 

šestih letih ustvarijo na trgu. Teh je kar za 2.525.250 EUR, kar pomeni 57 % vseh prihodkov. 

Vseh prihodkov je v višini 4.382.933 EUR, od tega pa le 43 % na strani izvajanja javne službe, 
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in sicer 1.908.788 EUR. To je enota, ki kot druga ustvari največ prihodkov s tržno dejavnostjo 

med vsemi poklicnimi gasilskimi enotami v Sloveniji. Celotni odhodki so v višini 4.382.933, 

od tega za izvajanje javne službe 1.880.853 EUR, za izvajanje tržne dejavnosti pa 2.502.080 

EUR. Skupen presežek prihodkov nad odhodki je v letih 2015–2020 znašal 51.095 EUR. Ta 

presežek se je ustvaril z izvajanjem javne službe v višini 55 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa 

45 %, kar pomeni 23.170 EUR (AJPES 2021e). 

Preglednica 28: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – Koroški gasilski 

zavod, 2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
223.688 223.139 549 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
389.364 388.368 996 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
297.278 295.174 2.104 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
374.901 375.678 0 777 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
312.265 311.483 782 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
433.888 432.800 1.088 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
344.424 342.408 2.016 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
428.424 425.840 2.584 0 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
324.092 323.641 451 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
444.873 444.189 684 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
407.031 385.008 22.023 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
453.800 435.205 18.595 0 

Vir: AJPES 2021e. 

Gasilsko reševalna služba Jesenice je ustanovila občina Jesenice in je enota VI. kategorije ter 

zaposluje 44 ljudi. Poleg izvajanja javne gasilske službe in drugih nalog s področja gasilstva je 

za enoto zelo odgovorna naloga, ki jo je pogodbeno prevzela z DARS-om, za katerega pokriva 

požarno varovanje v cestnem predoru Karavanke. Poleg pogodbene obveznosti pa je 

pomembna tudi pogodba za isto storitev s podjetjem SIJ ACRONI d. o. o. Kot dopolnilno, tržno 
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dejavnost enota izvaja še servis gasilnikov in pregled hidrantov, spremstvo ADR skozi predor 

Karavanke, polnjenje in pregled izolirnih dihalnih aparatov, spremljanje avtomatskega javljanja 

požarov, reševanja iz dvigal ter prevozov pitne vode (AJPES 2021i). 

Iz spodnje preglednice je razbrati, da je GRS Jesenice v letih 2015–2020 ustvarila celotne 

prihodke v višini 8.891.550 EUR. Od tega kar 5.662.868 EUR na tržni dejavnosti ter 3.228.682 

EUR na javni službi. To pomeni, da je na tržni dejavnosti ustvarila 63,7 % vseh prihodkov, kar 

jo uvršča v poklicno gasilsko enota v Sloveniji, ki največji delež prihodkov ustvari na trgu. 

Celotni odhodki so v tem obdobju znašali 8.891.500 EUR, od tega 3.228.682 na javni službi ter 

5.662.868 na tržni dejavnosti, kar pomeni kar 64 %. Kljub velikemu deležu prihodkov na tržni 

dejavnosti pa enota izkazuje skozi vsa ta leta presežek odhodkov nad odhodki v višini 4.396 

EUR. Je pa enota v šestih letih svoj delež na trgu dvignila za 216.473 EUR (AJPES 2021i). 

Preglednica 29: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – GRS Jesenice, 

2015–2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
488.214 487.671 543 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
866.150 865.186 964 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
444.698 444.680 18 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
877.348 877.311 37 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
499.271 495.677 3.594 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
882.017 875.666 6.351 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
563.782 565.296 0 1.514 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
971.903 975.251 0 3.348 

2019 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
550.625 552.995 0 2.370 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
983.563 987.795 0 4.232 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 

(v EUR) 
680.646 682.363 0 1.717 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
1.078.937 1.081.659 0 2.722 

Vir: AJPES 2021i. 
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Gasilsko reševalna služba Kranj deluje na območju Mestne občine Kranj, občine Naklo, 

Preddvor, Šenčur, Škofja loka ter Tržič. Razvrščena je v VI. kategorijo gasilskih enot s 59-imi 

zaposlenimi. Osnovne naloge delovanja so enake kot pri vseh poklicnih gasilskih enotah, to je 

izvajanje javne gasilske službe ter naloge enote širšega pomena. Poleg teh osnovnih nalog pa 

enota izvaja tudi tržno dejavnost, predvsem na področju servisiranja in prodaje gasilnih 

aparatov, izvaja požarne straže, razne komercialne prevoze, predvsem pitne vode, servis črpalk 

ter oddajanje poslovnih prostorov (AJPES 2021h). 

V obdobju od leta 2015 do leta 2020 je imela GRS Kranj 15.564.195 EUR celotnih prihodkov. 

Od tega jih je ustvarila s tržno dejavnostjo v višini 1.308.834 EUR, na javni službi pa kar 

14.255.361 EUR. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo zgolj 8,4 % vseh prihodkov, 

prihodki javne službe pa preostalih 91,6 %. V tem istem obdobju je enota ustvarila 15.424.646 

EUR celotnih odhodkov, 1.264.372 EUR jih je nastalo na tržni dejavnosti, 14.160.274 EUR pa 

so stroški, ki so nastali na javni službi. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.462 EUR 

je imela enota na tržni dejavnosti, medtem ko je bil presežek prihodkov nad odhodki na javni 

službi v višini 95.087 EUR. To pomeni, da je bila glavnina presežka prihodkov nad odhodki 

ustvarjena na javni službi in to v višini 68 %. Celoten presežek prihodkov nad odhodki je enota 

v tem obdobju ustvarila v višini 139.549 EUR (preglednica 30) (AJPES 2021h). 

Preglednica 30: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – GRS Kranj, 2015–

2020 

Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

2015 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.146.239 2.123.038 23.201 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
236.925 229.756 7.169 0 

2016 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.169.480 2.143.774 25.706 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
232.578 224.774 7.804 0 

2017 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.262.525 2.238.804 23.721 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
195.629 187.923 7.706 0 

2018 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.522.289 2.501.634 20.655 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
200.288 186.517 13.771 0 

2019 
Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.545.992 2.548.646 0 2.654 

se nadaljuje 
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Leto 
 

Celotni 

prihodki 

Celotni 

odhodki 

Presežek 

prihodkov 

Presežek 

odhodkov 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
238.131 233.610 4.521 0 

2020 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne 

službe (v EUR) 
2.608.836 2.604.378 4.458 0 

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in 

storitev na trgu (v EUR) 
205.283 201.792 3.491 0 

Vir: AJPES 2021h. 

Iz predhodnih obrazložitev lahko ugotovimo, da poklicne gasilske enote izvajajo zelo različne 

naloge na področju tržne dejavnosti, čeprav prevladuje storitev servis gasilnih aparatov ter 

pregled hidrantnega omrežja. Posebno izraziti so prihodki na tržni dejavnosti enot, ki imajo 

sklenjene pogodbe za požarno varovanje v gospodarskih subjektih. Iz spodnjega grafa lahko 

izpostavimo predvsem Poklicno gasilsko enota Krško, ki na trgu ustvari kar 74,4 % vseh 

prihodkov, sledi Gasilska reševalna služba Jesenice, ki na trgu ustvari preko 63,7 % vseh 

prihodkov, takoj za njo je Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, ki na trgu ustvari 57% 

vseh prihodkov. Nato sledijo ostale poklicne gasilske enote do Gasilske brigade Ljubljana, ki 

ustvari zgolj 2,5 % vseh prihodkov na trgu. 

 

Slika 3: Prikaz odstotka prihodkov iz tržne dejavnosti v primerjavi s celotnimi prihodki 

Vir: AJPES 2021a; AJPES 2021b; AJPES 2021c; AJPES 2021č; AJPES 2021d; AJPES 2021e; AJPES 

2021f; AJPES 2021g; AJPES 2021h; AJPES 2021i; AJPES 2021j; AJPES 2021k; AJPES 2021l. 

Kot smo ugotovili, je ustvarjen prihodek enot s prodajo blaga in storitev na trgu zelo različen. 

Zanimivo je to, da največ prihodkov iz tržne dejavnosti ustvarijo manjše poklicne gasilske enote 

z manjšim številom zaposlenih. V naslednji tabeli smo prikazali, koliko je posamezni zaposlen 

v določeni poklicni gasilski enoti ustvaril prihodkov na trgu v šestih letih. Razvidno je, da so 

to zaposleni v Poklicni gasilski enoti Krško. Ta enota ima kar nekaj pogodb za izvajanje požarne 
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varnosti z gospodarskimi subjekti in tu je ključen razlog za tako visoke prihodke na enega 

zaposlenega. Ti prihodki pa različno vplivajo na celotne presežke prihodkov enote, saj imajo 

le-te različno opredeljena sodila, kakšni stroški se nanašajo na tržno dejavnost in kakšni na 

izvajanje javne službe ter ali so stroški za izvajanje javne službe v celoti pokriti s strani 

ustanovitelja in države ali ne. 

Preglednica 31: Ustvarjen prihodek iz tržne dejavnosti na zaposlenega v posamezni 

PGE, 2015–2020 

 
Obdobje šestih let (2015–2020) 

  

Prihodek iz 

naslova tržne 

dejavnosti 

Število 

zaposlenih 

Ustvarjeni prihodki iz 

tržne dejavnosti na 

zaposlenega (v EUR) 

Gasilsko reševalna služba Jesenice 5.659.918 44 128.635 

Gasilsko reševalna služba Kranj 1.308.834 59 22.184 

Poklicna gasilska enota Celje 3.849.240 67 57.451 

Poklicna gasilska enota Krško 9.892.488 58 170.560 

Koroški gasilski zavod 2.525.250 18 140.292 

Gasilska enota Nova Gorica 904.488 39 23.192 

Center za zaščito in reševanje Domžale 3.916.528 47 83.330 

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana 912.214 33 27.643 

Gasilsko reševalni center Novo mesto 3.269.517 47 69.564 

Gasilsko reševalni center Ajdovščina 376.311 16 23.519 

Gasilska brigada Koper 541.287 68 7.960 

Gasilska brigada Ljubljana 818.922 151 5.423 

Gasilska brigada Maribor 1.011.514 85 11.900 

Vir: AJPES 2021a; AJPES 2021b; AJPES 2021c; AJPES 2021č; AJPES 2021d; AJPES 2021e; AJPES 

2021f; AJPES 2021g; AJPES 2021h; AJPES 2021i; AJPES 2021j; AJPES 2021k; AJPES 2021l. 

V preglednici 32 smo prikazali presežek celotnih prihodkov nad odhodki z vidika primerjave 

presežkov prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe ter presežkov prihodkov nad odhodki 

iz naslova prodaja blaga in storitev na trgu. Razbrati je, da so prihodki iz tržne dejavnosti med 

poklicnimi gasilskimi enotami zelo različno visoko. Izpostaviti gre, da morajo kar v treh 

poklicnih gasilskih enotah negativno poslovanje na javni službi pokriti iz presežkov tržne 

dejavnosti, nekatere pa imajo celo večje presežke na izvajanju javne službe kot tržne dejavnosti. 

Slednje pomeni, da financiranje enot za izvajanje javne službe ni enotno med vsemi 

ustanovitelji le-teh. Skupen presežek prihodkov nad odhodki vseh analiziranih poklicnih 

gasilski enot v šestih letih je bil v višini 2.896.958 EUR. 
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Preglednica 32: Prikaz presežkov prihodkov nad odhodki v poklicnih gasilskih enotah v 

letih 2015–2020 

 
Obdobje šestih let (2015–2020) 

  

Presežek prihodkov 

nad odhodki za 

izvajanje javne 

službe (v EUR) 

Presežek prihodkov 

nad odhodki za 

izvajanje tržne 

dejavnosti (v EUR) 

Presežek 

prihodkov nad 

odhodki  

(v EUR) 

Gasilsko reševalna služba Jesenice -1.446 -2.950 -4.396 

Gasilsko reševalna služba Kranj 95.087 44.462 139.549 

Poklicna gasilska enota Celje 97.864 32.353 130.217 

Poklicna gasilska enota Krško 15.522 289.086 304.608 

Koroški gasilski zavod 27.925 23.170 51.095 

Gasilska enota Nova Gorica 81.443 261.441 342.884 

Center za zaščito in reševanje 

Domžale 417.886 321.613 739.499 

Zavod za gasilno in reševalno 

službo Sežana -302.453 236.213 -66.240 

Gasilsko reševalni center Novo 

mesto -1.293.527 1.374.584 81.057 

Gasilsko reševalni center 

Ajdovščina 43.456 5.613 49.069 

Gasilska brigada Koper 14.113 459.232 473.345 

Gasilska brigada Ljubljana 354.226 14.135 368.361 

Gasilska brigada Maribor -176.312 464.222 287.910 

Vir: AJPES 2021a; AJPES 2021b; AJPES 2021c; AJPES 2021č; AJPES 2021d; AJPES 2021e; AJPES 

2021f; AJPES 2021g; AJPES 2021h; AJPES 2021i; AJPES 2021j; AJPES 2021k; AJPES 2021l. 
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6 INTERPRETACIJA DOBLJENIH REZULTATOV IN UGOTOVITVE 

V tem poglavju naloge se bomo osredotočili predvsem na splošno predstavitev ugotovljenih 

rezultatov skozi analizi anketnega vprašalnika, podali bomo priporočila za morebitne nadaljnje 

raziskave na področju poklicnega gasilstva, gledanega skozi tržno dejavnost, ter predstaviti 

priporočila za spremembo ali dopolnitev tržne dejavnosti. 

6.1 Povzetek bistvenih ugotovitev 

Na podlagi raziskave, ki smo jo naredili preko anketnega vprašalnika in sekundarnih finančnih 

podatkov poklicnih gasilskih enot iz javno dostopnih podatkov, lahko ugotovimo, da je obseg 

izvajanja tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah zelo različen. Prav tako lahko 

ugotovimo, da je sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti jasen, žal pa ne dovolj nagrajuje 

zaposlene pri izvajanju te dejavnosti. 

V raziskavi, ki smo jo naredili pri pregledu finančni podatkov poklicnih gasilskih enot s 

poudarkom na izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, smo ugotovili, da najmanj 

tržne dejavnosti izvaja GB Ljubljana, ki pa je največja poklicna gasilska enota v Sloveniji. Od 

celotnih prihodkov ustvari s tržno dejavnostjo zgolj 2,5 %. Na drugi strani pa imamo Koroški 

gasilski zavod, ki je drugi najmanjši zavod in na trgu ustvari kar 57 % vseh prihodkov. Seveda 

te številke ne smemo posploševati, saj smo pri pregledu letnih poročil PGE ugotovili, da manjše 

poklicne gasilske enote ustvarijo več prihodkov iz tržne dejavnosti prav s pogodbami o 

požarnem varovanju za gospodarstvo, medtem ko si večje poklicne gasilske enote tega ne 

morejo privoščiti, saj delajo v okolju, kjer je izvajanje nalog javne gasilske službe aktivnejše, 

pogostejše kot pri manjših PGE. 

V delu raziskave anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali zgolj predstojniki oziroma 

direktorji enot, ugotavljamo, da je izvajanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah 

dobrodošlo (povprečje = 4,77, standardni odklon = 0,44). Prav tako menijo, da je le-to dodaten 

vir zaslužka, s katerim lahko finančno stimulirajo zaposlene preko delovne uspešnosti, ter da 

enota pridobi dodatna finančna sredstva za hitrejše investiranje v gasilko opremo, za pokrivanja 

stroškov plač ter materialnih stroškov in stroškov storitev. Iz tega dela raziskave smo prišli tudi 

do zaključka, da večina PGE izvaja največ tržne dejavnosti z izvajanjem požarnih straž ter s 

servisiranjem in pregledom gasilnikov in hidrantnega omrežja, najmanj pa z izvajanjem 

servisiranja in pregleda hidravličnih naprav ter izdelavo požarnih redov. 

V delu, ko so odgovarjali vsi anketiranci, bilo jih je 111, smo iskali predvsem odgovore, ali so 

zadovoljni z izvajanjem tržne dejavnosti, predvsem pa dejavnike, ki jih stimulirajo k temu 

dejanju. Največ anketirancev je bilo starih med 31 in 40 let, ter njihova izobrazba je v 40,5 % 

srednješolska. Ugotovili smo, da anketiranci najpogosteje izvajajo servisiranje in pregled 

gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja (povprečje = 3,5: standardni odklon = 1,89), najmanj 
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pogosto pa izdelujejo požarne rede, kar so potrdili tudi predstojniki oziroma direktorji enot. 

Glede na delovno mesto anketiranih se izvajanje tržnih dejavnosti statistično razlikuje 

predvsem pri servisiranju in pregledu gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja, izvajanju 

požarnih straž, servisiranju in pregledu izolirnih dihalnih aparatov ter prevozih pitne vode, pri 

ostalih izvajanjih tržnih dejavnosti glede na delovno mesto ne obstajajo statistično pomembne 

razlike (Pn>0,05). Anketiranci se strinjajo, da je sedanji sistem stimuliranja izvajanja tržne 

dejavnosti jasen in razumljiv, ne strinjajo pa se, da sedanji sistem vključuje »nagrade« za 

predloge sprememb v trženju teh storitev. Preko izvedenega t-testa smo ugotovili, da s sedanjim 

sistemom stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti zaposleni niso zadovoljni. Ocenjujejo pa, da 

izvajanje tržne dejavnosti pripomore k boljši letni oceni, na podlagi katere hitreje napredujejo 

v plačne razrede znotraj delovnega mesta ter pridobijo boljšo oceno za določanje dela plače za 

redno delovno uspešnost, se pa ne strinjajo s tem, da je z izvajanjem tržne dejavnosti možno 

zasesti višje delovno mesto. Zadnja ugotovitev pa je, da anketiranci s sedanjimi vrstami nagrad 

za izvajanje tržne dejavnosti niso zadovoljni. 

6.2 Priporočila za nadaljnje raziskave 

Področje gasilstva je zelo širok pojem; delno ga zožimo, ko začnemo govoriti o poklicnem 

gasilstvu. V nalogi smo se osredotočili zgolj na 13 teritorialnih poklicnih gasilskih enot, ki 

izvajajo javno gasilsko službo in so ustanovljene kot javni zavodi. Podobne naloge s podobnimi 

pooblastili izvajajo tudi prostovoljna gasilska društva s poklicnim jedrom, kar prav tako 

pomeni, da so v društvu zaposleni poklicni gasilci. Vendar je potrebno poudariti, da je v teh 

društvih bistveno manj poklicnih gasilcev kot v poklicnih gasilskih enotah. Da bi predstavljale 

širši pogled na tržno dejavnost, ki jo izvajajo gasilci v različnih načinih organiziranja in 

zadovoljstvo le-teh z izvajanjem te dejavnosti, bi bilo smotrno, da se podobna raziskava razširi 

tudi mednje. Poleg tega bi bilo možno raziskati še naslednje: 

− Izvesti raziskavo z drugačno metodologijo. 

− Raziskati razloge različnega obsega financiranja poklicnih gasilskih enot s strani 

ustanoviteljev. 

− Raziskati razloge, zakaj večje poklicne gasilske enote ne izvajajo tržne dejavnosti. 

− Poiskati vzroke neenotnega razpolaganja s finančnimi sredstvi, pridobljenimi s tržno 

dejavnostjo. 

6.3 Priporočila za spremembo ali dopolnitev izvajanja tržne dejavnosti 

Iz magistrske naloge lahko razberemo, da je izvajanje tržne dejavnosti med poklicnimi 

gasilskimi enotami zelo različno. Zanimivo dejstvo je, da manjše poklicne gasilske enote 

bistveno več izvajajo tržne dejavnosti kot velike. Na podlagi tega dejstva je potreben resen 

razmislek vodstva večjih poklicnih enot, da tudi one pričnejo izvajati tržno dejavnost in s tem 

razbremenijo finančne prilive enoti s strani ustanoviteljev. Predlagamo, da se resno prične s 
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spremembami Pravilnika o požarnem varovanju, saj je le-ta dokaj nenaklonjen poklicnim 

gasilskim enotam, ampak večjim podjetjem, ki se prvenstveno ukvarjajo z varovanjem objektov 

in ne s požarnim varovanjem. Zavedati se je potrebno, da ko in če bo prišlo do požara, bodo na 

kraju dogodka v večini primerov prav gasilci. Prav tako se priporoča, da bi za večjo požarno 

varnost v javnih ustanovah morala biti obvezna povezava požarnega javljenja v poklicne 

gasilske enote in ta storitev bi bila ena izmed priporočljivo obveznih tržnih dejavnosti, ki bi jih 

izvajale enote. Vedno pa morajo enote paziti na obseg izvajanja tržne dejavnosti, da ne bi prišlo 

do okrnjenja osnovne dejavnosti poklicnih gasilskih enot, javne gasilske službe, saj je le-to 

ključnega pomena za vse prebivalce Republike Slovenije. 
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7 SKLEP 

Magistrska naloga se osredotoča na analizo izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu – tržna 

dejavnost v 13-ih poklicnih teritorialnih gasilskih enotah. Zavedamo se, da izvajanje tržne 

dejavnosti v javnih zavodih, kar poklicne gasilske enote so, ni ključnega pomena, ampak je 

glavna naloga izvajanje javne gasilske službe, ki jih je določil ustanovitelj, ter izvajanje nalog 

širšega pomena, ki so jih pridobile s strani države in je tržna dejavnost zgolj postranska 

dejavnost. 

Obseg izvajanja tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah je zelo različen. V določenih 

enotah večino prihodkov ustvarijo na trgu, na drugi strani pa so enote, ki tržni dejavnosti 

namenijo zanemarljiv čas. Iz tega lahko zaključimo, da je financiranje enot s strani 

ustanoviteljev – lokalne skupnosti in države zelo različno. Tu gre predvsem za poudarek na 

lokalno skupnost, saj le-te nimajo posebnih meril o višini financiranja delovanja enota, medtem 

ko so na državni ravni postavljena jasna merila, koliko posamezna poklicna gasilska enota 

prejme državnih sredstev. ZGas natančno opredeljuje način financiranja in delovanja gasilstva, 

vendar na drugi strani lokalna skupnost financira delovanje enot na podlagi usklajenega 

programa dela in finančnega plana. Težnja večine lokalnih skupnosti je, da enote pridobijo čim 

več sredstev na trgu in s tem prispevajo čim manj za delovanje obvezne javne gasilske službe. 

Razlike med poklicnimi gasilskimi enotami so zelo velike z vidika števila dnevnih intervencij 

in posledično časa, ki jim ostaja za izvajanje tržne dejavnosti. Problematika, ki smo jo skozi 

raziskavo zasledili, je tudi mešanje javnih sredstev za pokrivanje stroškov tržne dejavnosti in 

obratno, kar ni spodbudno. To področje bi moralo biti jasno razmejeno v smeri, da ustanovitelji 

in država zagotovijo 100 % financiranje javne gasilske službe skupaj s stroški za izvajanje nalog 

širšega pomena ter da enota, če izvaja tržno dejavnost, vse stroške le-te obremeni na tržno 

dejavnost, vključno s stroški vseh zaposlenih, ki delajo pri tej dejavnosti. S tem bodo presežki 

na tržni dejavnosti lahko namenjeni za spodbujanje zaposlenih kot tudi za hitrejše investiranje 

v gasilsko opremo. 

V raziskavi med zaposlenimi smo ugotovili, da jim izvajanje tržne dejavnosti ni v napoto, vidijo 

pa problem v nagrajevanju izvajanja teh nalog in stimuliranju k tej dejavnosti. Želijo si več 

ugodnosti in stimulativnih prijemov, kar je za današnje čase normalno in tudi pričakovano. 

Predvsem bi radi, da se njihovo dodatno delo, ki se ne šteje kot javna služba, pozna pri različnih 

možnosti nagrajevanja, ki pa imajo enak cilj in to je višji osebni dohodek. V tem delu mislimo 

na redno delovno uspešnost, uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, hitrejše 

napredovanje itd. 

Delna raziskava, ki se nanaša samo predstojnike enot, pa jasno prikazuje, da je izvajanje tržne 

dejavnosti za poklicne gasilske enote dobrodošlo, saj ima veliko pozitivnih učinkov. Predvsem 

gre tukaj za dodatna finančna sredstva enotam, s katerimi si pomagajo pri hitrejšem investiranju 

v gasilsko opremo, kot za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov storitev. Ostaja pa odprto 
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vprašanje, v kakšnem obsegu naj se poklicne gasilske enote ukvarjajo s tržno dejavnostjo, da 

ne bo okrnjena osnovna dejavnost – javna gasilska služba.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani zaposleni poklicne gasilske enote! 

Zaključujem magistrski študij na Fakulteti za management v Kopru. Tema magistrske naloge 

je »Izvajanje tržne dejavnosti v poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji«. Magistrska naloga 

vsebuje tudi raziskavo med vsemi gasilskimi poklicnimi teritorialnimi enotami v Sloveniji, zato 

vas prosim za sodelovanje in da na spodnja vprašanja odgovorite iskreno. Anketa je anonimna. 

Podatke, ki jih bom pridobil, bodo namenjeni izključno za potrebe raziskave v sklopu moje 

magistrske naloge. Če potrebujete dodatna vprašanja oziroma pojasnila, mi lahko pišete na moj 

elektronski naslov, in sicer ales.markocic@geng.si. 

Za sodelovanje se vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

Lep pozdrav, 

Aleš Markočič  

IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI V POKLICNIH GASILSKIH ENOTAH 

1. Katere spodaj naštete tržne dejavnosti kot poklicni gasilec izvajate v enoti in kako 

pogosto? 

 

To tržno 

dejavnost 

ne izvajam 

1–2-krat  

na leto 

3–4-

krat  

na leto 

Vsak 

mesec 

Vsak 

teden 

Vsak 

dan 

Servisiranje in pregled gasilnih 

aparatov ter hidrantnega omrežja 
1 2 3 4 5 6 

Izvajanje požarnih straž (v 

podjetjih, tunelih, na objektih ...) 
1 2 3 4 5 6 

Servisiranje in pregled izolirnih 

dihalnih aparatov 
1 2 3 4 5 6 

Usposabljanje in predavanja s 

področja požarne varnosti 
1 2 3 4 5 6 

Servisiranje in pregled 

hidravličnih naprav 
1 2 3 4 5 6 

Prevozi pitne vode 1 2 3 4 5 6 

Izdelava požarnih redov 1 2 3 4 5 6 

Drugo:  

___________________ 
1 2 3 4 5 6 

2. Za izvajanje posameznih tržnih dejavnosti je potrebno imeti pooblastilo oziroma 

licenco za izvajanje te dejavnosti. Katera dokazila imate? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Licenco proizvajalcev gasilnih aparatov za izvajanje servisa le-teh. 

b) Licenco proizvajalcev dihalnih aparatov za izvajanje servisa le-teh. 
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c) Licenco proizvajalcev hidravličnega orodja za servisiranje le-tega. 

d) Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki ga izda URSZR. 

e) Pedagoško andragoški izpit. 

f) Drugo: _______________ 

3. Koliko delovnega časa na delovni dan v povprečju porabite za izvajanje tržne 

dejavnosti? 

a) Ne izvajam tržne dejavnosti. 

b) Od 0 do 2 uri. 

c) Od 3 do 5 ur. 

d) Od 6 do 8 ur. 

e) Več kot 8 ur. 

4. Katere tržne dejavnosti opravljate v poklicni gasilski enoti (izpolni le predstojnik 

zavoda)? 

 Da Ne 

Servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja 1 2 

Izvajanje požarnih straž (v podjetjih, tunelih, na objektih ...) 1 2 

Servisiranje in pregled izolirnih dihalnih aparatov 1 2 

Usposabljanje in predavanja s področja požarne varnosti 1 2 

Požarno varovanje - infranet 1 2 

Servisiranje in pregled hidravličnih naprav 1 2 

Prevozi pitne vode 1 2 

Izdelava požarnih redov 1 2 

Drugo: ___________________ 1 2 

5. Koliko oseb je v vaši poklicni gasilski enoti zadolženih za izvajanje posameznih tržnih 

dejavnosti (izpolni le predstojnik zavoda)? 

a) Servisiranje in pregled gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja: ______ oseb 

b) Izvajanje požarnih straž (v podjetjih, tuneli, na objektih …): ______ oseb 

c) Servisiranje in pregled izolirnih dihalnih aparatov:   ______ oseb 

d) Izobraževanja in predavanja s področja požarne varnosti:  ______ oseb 

e) Izvajanje požarnega varovanja – infranet:    ______ oseb 

f) Servisiranje in pregled hidravličnih naprav:    ______ oseb 

g) Prevozi pitne vode:       ______ oseb 

h) Izdelava požarnih redov:      ______ oseb 

i) Drugo:         ______ oseb 

6. Podajte stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na tržno dejavnost v vašem 

zavodu. Oceno strinjanja podajte na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam), do 5 
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(popolnoma se strinjam). (izpolni le predstojnik zavoda) 

 
Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti 

niti 

Strinja

m se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Izvajanje tržne dejavnosti v zavodu 

Je za zavod nepotrebno 1 2 3 4 5 

Je za zavod dobrodošlo 1 2 3 4 5 

S tem zavod pridobi dodatna finančna 

sredstva za hitrejše investiranje v 

opremo  

1 2 3 4 5 

S tem zavod pridobi dodatna finančna 

sredstva za plače zaposlenih ter ostale 

stroške  

1 2 3 4 5 

Možnost finančnega stimuliranja 

zaposlenih (delovna uspešnost) 
1 2 3 4 5 

Nadgrajevanje znanja zaposlenih  1 2 3 4 5 

Boljše vzdušje v zavodu  1 2 3 4 5 

Odvrača pozornost od osnovne 

dejavnosti  
1 2 3 4 5 

SISTEM STIMULIRANJA IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI 

7. Podajte stopnjo strinjanja s trditvami, ki se nanašajo na sedanji sistem stimuliranja 

izvajanja tržne dejavnosti. Oceno strinjanja podajte na lestvici od 1 8sploh se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).  

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti niti 
Strinjam 

se 

Popolno

ma se 

strinjam 

Sistem stimuliranja izvajanja tržne dejavnosti v naši poklicni gasilski enoti 

Je dobro zasnovan 1 2 3 4 5 

Je jasen in razumljiv 1 2 3 4 5 

Je stimulativno naravnan 1 2 3 4 5 

Je pravičen do vseh zaposlenih 1 2 3 4 5 

Je namenjen dodatni motivaciji za 

doseganje boljših in vidnejših 

rezultatov dela na tem področju 

1 2 3 4 5 

Vključuje »nagrade« za predloge 

sprememb v trženju teh storitev 
1 2 3 4 5 

 

 

8. Ali izvajanje tržne dejavnosti vpliva na vaše zadovoljstvo preko različnih »nagrad«? 

Oceno podajte na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen/-na) do 5 (zelo zadovoljen/-na). Če 
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omenjene oblike nagrajevanja ni, le-to označite. 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti niti 
Strinja

m se 

Popolno

ma se 

strinjam 

Boljša ocena za določanje dela plače za 

redno delovno uspešnost 
1 2 3 4 5 

Boljša letna ocena, na podlagi katere 

hitreje napredujem v plačnih razredih 

znotraj delovnega mesta 

1 2 3 4 5 

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova 

podaje blaga in storitev na trgu 
1 2 3 4 5 

Možnost zasedbe višjega delovnega 

mesta 
1 2 3 4 5 

9. Kakšne dopolnitve sistema nagrajevanja za izvajanje tržne dejavnosti bi morda 

predlagali?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

VAŠI SPLOŠNI PODATKI 

10. V katero starostno skupino spadate (ustrezno obkrožite): 

a) Do 20 let 

b) od 21 do 30 let 

c) od 31 do 40 let 

d) od 41 do 50 let 

e) od 51 do 60 let 

f) nad 60 let 

11. Dosežena stopnja izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

a) Osnovnošolska izobrazba, 

b) poklicna šola, 

c) srednješolska izobrazba, 

d) višje ali visokošolska izobrazba,  

e) univerzitetna izobrazba, 

f) specializacija, magisterij, doktorat, 

g) drugo: _________________ 

12. Delovna doba v poklicni gasilski enoti (ustrezno obkrožite): 

a) Do 5 let, 

b) od 6 do 10 let, 

c) od 11 do 15 let, 

d) od 16 do 20 let, 
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e) od 21 do 25 let, 

f) od 26 do 30 let, 

g) več kot 30 let. 

13. Delovno mesto (ustrezno obkrožite): 

a) Gasilec, 

b) vodja skupine, oddelka, 

c) poveljnik, vodja izmene oziroma njegov namestnik, 

d) direktor, 

e) tajnica, računovodja, pravnica …, 

f) drugo. 

 

 





 

 

PODATKI IZ IZKAZOV PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO POSAMEZNIH POKLICNIH 

GASILSKIH ENOTAH ZA LETO 2015-2020 

Gasilska brigada Maribor 
            

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

Prihodki 

in 

odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in 

odhodki 

od 

prodaje 

blaga in 

storitev 

na trgu 

A) prihodki od poslovanja 2.154.218 176.431 2.280.579 184.691 2.313.213 146.024 2.780.061 180.895 2.952.941 146.447 3.339.517 173.061 

B) finančni prihodki 5.880 109 59 0 0 0 3.876 0 0 2.545 909 0 

C) drugi prihodki 11.673 617 33.622 691 76.650 1 491 0 26 2 949 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 0 

D) celotni prihodki 2.172.262 177.157 2.314.260 185.382 2.389.863 146.025 2.784.428 180.895 2.952.967 148.994 3.342.013 173.061 

E) stroški blaga, materiala in storitev 336.444 56.204 340.423 66.397 342.713 37.852 356.824 38.465 359.945 39.141 381.714 44.945 

F) stroški dela 1.900.960 0 1.966.870 0 2.057.520 31.678 2.368.043 35.333 2.590.404 25.050 3.045.398 29.999 

G) amortizacija 0 0 0 0 0 509 0 669 0 2.502 0 836 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 44 1.233 5.192 1.163 9.127 71 8.003 15 7.970 8 5.405 125 

K) finančni odhodki  147 1 87 0 574 3 41 0 0 0 1 0 

L) drugi odhodki 195 5.866 608 9.336 544 9.817 442 9.911 44.734 10.615 666 5.545 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 120 0 81.483 0 905 0 0 1.067 1.055 0 0 

N) celotni odhodki 2.237.790 63.424 2.313.180 158.379 2.410.478 80.835 2.733.353 84.393 3.004.120 78.371 3.433.184 81.450 

O) presežek prihodkov 0 113.733 1.080 27.003 0 65.190 51.075 96.502 0 70.623 0 91.171 

P) presežek odhodkov 65.528 0 0 0 20.615 0 0 0 51.153 0 91.171 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 388 0 122 0 2.493 0 7.314 0 6.021 0 159 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 0 113.345 1.080 26.881 0 62.697 51.075 89.188 0 64.602 0 91.452 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 65.528 0 0 0 20.615 0 0 0 51.153 0 91.171 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021a. 
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Gasilska brigada Koper 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 2.313.280 84.211 2.315.310 79.030 2.419.708 103.041 2.639.158 105.743 2.849.426 105.622 3.001.241 63.640 

B) finančni prihodki 804 0 69 0 21 0 485 0 276 0 81 0 

C) drugi prihodki 16.045 0 11.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D) celotni prihodki 2.330.129 84.211 2.326.703 79.030 2.419.729 103.041 2.639.643 105.743 2.849.702 105.622 3.001.322 63.640 

E) stroški blaga, materiala in storitev 494.362 15.610 412.897 11.230 417.376 17.927 414.669 16.169 435.794 18.739 382.450 2.380 

F) stroški dela 1.827.867 0 1.910.466 0 1.996.102 0 2.219.861 0 2.396.063 0 2.615.566 0 

G) amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 7.832 0 3.340 0 6.249 0 5.102 0 3.662 0 3.300 0 

K) finančni odhodki  68 0 0 0 2 0 11 0 70 0 6 0 

L) drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N) celotni odhodki 2.330.129 15.610 2.326.703 11.230 2.419.729 17.927 2.639.643 16.169 2.835.589 18.739 3.001.322 2.380 

O) presežek prihodkov 0 68.601 0 67.800 0 85.114 0 89.574 14.113 86.883 0 61.260 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 68.601 0 67.800 0 85.114 0 89.574 14.113 86.883 0 61.260 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021b. 
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Gasilska enota Nova Gorica 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 1.317.399 158.009 1.289.125 129.503 1.369.240 140.399 1.429.675 155.529 1.595.679 163.488 1.748.174 157.560 

B) finančni prihodki 263 0 0 0 3 0 6 0 23 0 4 0 

C) drugi prihodki 5.513 0 2.943 0 87 0 3.217 0 2.003 0 225 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 657 0 0 0 201 0 0 0 0 0 1.809 0 

D) celotni prihodki 1.323.832 158.009 1.292.068 129.503 1.369.531 140.399 1.432.898 155.529 1.597.705 163.488 1.750.212 157.560 

E) stroški blaga, materiala in storitev 197.010 55.929 219.273 25.089 197.494 27.234 192.471 30.760 207.406 35.220 212.653 35.078 

F) stroški dela 1.109.635 43.564 1.071.141 65.231 1.157.008 34.970 1.224.304 86.298 1.350.149 72.492 1.537.105 74.591 

G) amortizacija 0 6.951 0 6.876 0 7.817 0 7.843 0 6.039 0 6.048 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K) finančni odhodki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L) drugi odhodki 7.212 0 0 9.503 0 1.249 1.000 0 0 3.995 0 216 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 471 54 0 0 27 0 0 0 444 0 

N) celotni odhodki 1.313.857 106.444 1.290.885 106.753 1.354.502 71.270 1.417.802 124.901 1.557.555 117.746 1.750.202 115.933 

O) presežek prihodkov 9.975 51.565 1.183 22.750 15.029 69.129 15.096 30.628 40.150 45.742 10 41.627 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 9.975 51.565 1.183 22.750 15.029 69.129 15.096 30.628 40.150 45.742 10 41.324 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021l. 
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Gasilska brigada Ljubljana 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 4.549.879 128.986 4.575.379 151.513 4.830.747 138.367 5.409.402 153.198 5.677.658 144.461 6.281.506 102.397 

B) finančni prihodki 801 0 2 0 11 0 4 0 6 0 3 0 

C) drugi prihodki 0 0 0 0 592 0 0 0 10.925 0 15.757 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 0 2.276 0 0 0 0 0 0 0 

D) celotni prihodki 4.550.680 128.986 4.575.381 151.513 4.833.626 138.367 5.409.406 153.198 5.688.589 144.461 6.297.266 102.397 

E) stroški blaga, materiala in storitev 575.022 52.000 575.669 53.645 619.724 49.644 689.833 58.044 736.185 56.068 697.223 41.886 

F) stroški dela 3.812.121 73.588 3.959.446 89.203 3.981.261 78.792 4.550.372 88.159 4.723.054 81.276 5.364.670 53.718 

G) amortizacija 127.214 3.643 0 3.459 41.187 3.284 96.397 3.446 109.071 3.557 101.103 11.296 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 22.689 13 61.114 13 38.305 13 53.812 13 41.507 13 22.155 14 

K) finančni odhodki  5 0 5 0 9 0 2 0 11 0 8 0 

L) drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 0 

N) celotni odhodki 4.537.413 129.244 4.596.234 146.320 4.680.486 131.733 5.390.416 149.662 5.609.828 140.914 6.186.345 106.914 

O) presežek prihodkov 13.267 0 0 5.193 153.140 6.634 18.990 3.536 78.761 3.547 110.921 0 

P) presežek odhodkov 0 258 20.853 0 0 0 0 0 0 0 0 4.517 

Davek od dohodka pravnih oseb 53 0 0 25 0 0 0 0 0 0 236 0 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 13.214 0 0 5.168 153.140 6.634 18.990 3.536 78.761 3.547 110.685 0 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 258 20.853 0 0 0 0 0 0 0 0 4.517 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 24.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021c. 
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Gasilsko reševalni center Ajdovščina 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 437.395 61.648 462.098 50.479 481.019 54.895 540.106 71.777 601.937 60.781 668.649 73.946 

B) finančni prihodki 27 4 7 1 104 11 0 0 0 0 0 0 

C) drugi prihodki 500 1.957 500 0 13.582 0 10.564 0 2.859 0 4.046 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 

D) celotni prihodki 437.922 64.090 462.605 50.480 494.705 54.906 550.670 71.777 604.796 60.781 672.695 74.277 

E) stroški blaga, materiala in storitev 88.250 20.674 115.611 10.840 133.921 14.284 127.053 15.423 138.588 15.577 155.194 34.163 

F) stroški dela 323.343 35.926 315.977 35.108 335.866 37.319 374.068 51.010 414.554 41.651 516.775 34.848 

G) amortizacija 0 4.535 0 1.165 374 1.206 3.170 1.165 4.422 140 0 0 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 22.868 2.426 21.436 2.247 23.286 2.081 27.278 3.560 30.641 3.078 19 0 

K) finančni odhodki  195 0 0 0 130 0 310 42 78 8 0 0 

L) drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 920 0 721 0 577 79 1.037 104 4 2.039 

N) celotni odhodki 434.656 63.561 453.944 49.360 494.298 54.890 532.456 71.279 589.320 60.558 671.997 71.050 

O) presežek prihodkov 3.266 529 8.661 1.120 407 16 18.214 498 15.476 223 698 3.227 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 103 15 165 18 32 3 397 52 292 32 0 1.628 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 3.163 514 8.496 1.102 375 13 17.817 446 15.184 191 698 1.599 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021č. 

  

P
rilo

g
a

 2
 



 

 

Gasilsko reševalni center Novo mesto 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 1.069.993 523.367 1.201.035 514.827 1.141.332 515.381 1.165.843 549.097 1.174.905 575.769 1.344.965 536.408 

B) finančni prihodki 43 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C) drugi prihodki 0 4.964 0 2.190 6.650 7.982 5.500 7.356 8.590 6.345 0 12.834 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 2.662 0 767 0 2.393 0 6.619 0 556 0 0 

D) celotni prihodki 1.070.036 530.993 1.201.283 517.784 1.147.982 525.756 1.171.343 563.072 1.183.495 582.670 1.344.965 549.242 

E) stroški blaga, materiala in storitev 170.587 52.408 154.243 36.959 123.201 38.240 131.465 50.831 169.068 44.031 156.128 40.591 

F) stroški dela 1.027.788 225.612 1.038.496 227.963 1.105.120 242.588 1.150.264 252.497 1.167.039 256.179 1.361.416 298.847 

G) amortizacija 85.886 0 134.752 29.580 126.126 27.686 100.895 22.148 74.596 16.375 26.408 5.797 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 2.131 0 680 0 208 0 23 0 435 0 238 0 

K) finančni odhodki  35.350 0 27.590 0 9.569 0 10.934 0 4.902 0 3.437 0 

L) drugi odhodki 115 0 131 0 87 0 7 0 4 0 1 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 699 0 3.337 0 480 0 2.513 0 5.319 26.601 963 0 

N) celotni odhodki 1.322.556 278.020 1.359.229 294.502 1.364.791 308.514 1.396.101 325.476 1.421.363 343.186 1.548.591 345.235 

O) presežek prihodkov 0 252.973 0 223.282 0 217.242 0 237.596 0 239.484 0 204.007 

P) presežek odhodkov 252.520 0 157.946 0 216.809 0 224.758 0 237.868 0 203.626 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 252.973 0 223.282 0 217.242 0 237.596 0 239.484 0 203.985 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 252.520 0 157.946 0 216.809 0 224.758 0 237.868 0 203.626 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021d. 
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Zavod za gasilsko in reševalno službo Sežana 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 909.096 160.427 931.419 117.937 945.094 150.826 1.095.683 141.803 1.127.597 134.140 1.357.259 165.092 

B) finančni prihodki 90 15 2.420 330 9.945 0 8.683 0 7.041 0 5.575 0 

C) drugi prihodki 33.873 5.978 5.881 802 2.202 10.245 622 6.012 0 8.830 0 9.556 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 1.258 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D) celotni prihodki 944.317 166.641 939.720 119.069 957.241 161.071 1.104.988 147.815 1.134.638 142.970 1.362.834 174.648 

E) stroški blaga, materiala in storitev 104.875 151.525 85.354 91.741 154.513 64.739 157.686 80.268 171.231 69.788 181.520 49.292 

F) stroški dela 866.429 18.985 888.411 24.175 932.297 19.783 952.515 21.447 1.024.995 18.795 1.190.353 55.936 

G) amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 39 6 51 7 0 250 294 0 0 0 0 0 

K) finančni odhodki  2 0 2.419 330 10.086 3 8.606 0 7.068 0 5.490 0 

L) drugi odhodki 0 0 192 26 0 0 0 0 0 250 250 1 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 890 121 0 0 625 0 0 0 0 8.533 

N) celotni odhodki 971.345 170.516 977.317 116.400 1.096.896 84.775 1.119.726 101.715 1.203.294 88.833 1.377.613 113.762 

O) presežek prihodkov 0 0 0 2.669 0 76.296 0 46.100 0 54.137 0 60.886 

P) presežek odhodkov 27.028 3.875 37.597 0 139.655 0 14.738 0 68.656 0 14.779 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 1.127 0 0 0 3.975 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 2.669 0 76.296 0 44.973 0 54.137 0 56.911 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 27.028 3.875 37.597 0 139.655 0 14.738 0 68.656 0 14.779 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021k. 
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Center za zaščito in reševanje Domžale 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 20.000 0 584.287 409.155 1.013.981 849.122 1.053.940 882.738 1.099.843 882.565 1.325.166 887.028 

B) finančni prihodki 0 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 

C) drugi prihodki 0 0 3 3 2 1 3 2 0 3 0 2 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.701 0 2.192 

D) celotni prihodki 20.000 0 584.290 409.158 1.013.983 849.123 1.053.962 882.756 1.099.843 886.269 1.325.166 889.222 

E) stroški blaga, materiala in storitev 2.455 0 185.184 128.687 176.594 147.908 152.817 127.994 177.383 142.938 136.252 110.148 

F) stroški dela 0 0 327.888 227.854 684.229 573.082 808.069 676.807 834.453 672.413 1.104.859 714.437 

G) amortizacija 0 0 2.218 1.541 8.266 6.924 21.412 17.933 17.185 13.848 14.503 11.724 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 0 0 1.999 1.389 3.782 3.168 4.744 3.973 4.368 3.520 4.964 4.013 

K) finančni odhodki  0 0 0 0 0 0 0 0 40 33 59 48 

L) drugi odhodki 0 0 66 46 20 17 1 0 18 14 1 1 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0 5.529 4.455 0 0 

N) celotni odhodki 2.455 0 517.355 359.517 872.891 731.099 987.043 826.707 1.038.976 837.221 1.260.638 840.371 

O) presežek prihodkov 17.545 0 66.935 49.641 141.092 118.024 66.919 56.049 60.867 49.048 64.528 48.851 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 6.192 0 20.762 5.555 4.652 7.720 6.221 6.523 5.273 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 17.545 0 66.935 43.449 141.092 97.262 61.364 51.397 53.147 42.827 58.005 43.578 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021j. 
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Koroški gasilski zavod 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 209.316 389.364 277.327 374.901 305.185 433.888 341.508 428.424 314.245 444.873 401.458 453.800 

B) finančni prihodki 522 0 66 0 0 0 6 0 1 0 16 0 

C) drugi prihodki 13.850 0 19.885 0 7.080 0 2.578 0 9.846 0 1.672 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 0 0 0 332 0 0 0 3.885 0 

D) celotni prihodki 223.688 389.364 297.278 374.901 312.265 433.888 344.424 428.424 324.092 444.873 407.031 453.800 

E) stroški blaga, materiala in storitev 42.924 74.709 63.176 80.407 70.500 97.959 60.189 74.855 46.432 63.727 56.477 63.840 

F) stroški dela 150.767 262.407 196.367 249.922 206.661 287.153 248.915 309.568 240.892 330.618 279.789 316.268 

G) amortizacija 23.679 41.212 28.967 36.868 29.521 41.018 30.079 37.407 30.062 41.260 44.289 50.064 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 0 0 0 0 0 0 1.719 2.138 3.458 4.746 1.005 1.136 

K) finančni odhodki  5.768 10.040 6.306 8.025 3.114 4.327 1.365 1.697 2.060 2.827 2.582 2.919 

L) drugi odhodki 0 0 0 0 1.687 2.343 45 55 469 643 4 5 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 1 0 358 456 0 0 96 120 268 368 862 973 

N) celotni odhodki 223.139 388.368 295.174 375.678 311.483 432.800 342.408 425.840 323.641 444.189 385.008 435.205 

O) presežek prihodkov 549 996 2.104 0 782 1.088 2.016 2.584 451 684 22.023 18.595 

P) presežek odhodkov 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.765 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 549 996 2.104 0 782 1.088 2.016 2.584 451 684 22.023 16.830 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 777 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021e. 
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Poklicna gasilska enota Krško 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leta 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 487.210 1.583.481 515.454 1.551.913 512.859 1.484.510 558.188 1.553.569 605.634 1.776.442 731.008 1.832.280 

B) finančni prihodki 149 470 30 92 0 8 0 17 0 109 0 0 

C) drugi prihodki 0 1.304 0 0 0 0 0 5.827 0 1.835 0 75 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 193 12.741 225 674 156 77.966 605 1.636 673 2.331 0 5.208 

D) celotni prihodki 487.552 1.597.996 515.709 1.552.679 513.015 1.562.484 558.793 1.561.049 606.307 1.780.717 731.008 1.837.563 

E) stroški blaga, materiala in storitev 67.916 215.066 56.751 170.251 65.348 196.044 129.400 125.967 97.480 144.507 62.618 161.018 

F) stroški dela 374.383 1.232.681 404.701 1.259.222 397.491 1.208.775 420.501 1.406.685 447.801 1.546.771 668.390 1.567.981 

G) amortizacija 29.731 94.150 54.218 83.919 47.565 104.367 8.510 0 61.026 29.523 0 46.461 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 0 0 0 0 12 36 0 0 0 0 0 0 

K) finančni odhodki  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L) drugi odhodki 0 0 39 117 0 0 382 954 0 153 0 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 2.599 7.794 0 0 0 0 0 960 

N) celotni odhodki 472.030 1.541.897 515.709 1.513.509 513.015 1.517.016 558.793 1.533.606 606.307 1.720.954 731.008 1.776.420 

O) presežek prihodkov 15.522 56.099 0 39.170 0 45.468 0 27.443 0 59.763 0 61.143 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.242 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 15.522 56.027 0 39.170 0 45.468 0 27.443 0 59.763 0 58.901 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021g. 
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Poklicna gasilska enota Celje 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leta 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.518.237 587.864 1.562.443 575.161 1.599.013 620.274 1.887.620 680.605 2.141.289 648.230 2.502.780 731.652 

B) FINANČNI PRIHODKI 75 4.576 91 841 211 28 108 0 100 0 0 0 

C) DRUGI PRIHODKI 2.953 0 1.348 0 201 0 25.473 0 18.441 0 15.338 0 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 29 0 1.584 0 3.456 9 24 0 0 0 0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI 1.521.294 592.440 1.565.466 576.002 1.602.881 620.311 1.913.225 680.605 2.159.830 648.230 2.518.118 731.652 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 307.550 119.770 279.274 102.758 312.595 120.973 380.266 135.274 350.338 105.146 352.227 102.318 

F) STROŠKI DELA 1.188.351 462.782 1.263.212 464.790 1.273.710 492.923 1.492.049 530.776 1.726.535 518.185 2.002.066 581.578 

G) AMORTIZACIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 65.093 19.537 128.185 37.236 

H) REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) DRUGI STROŠKI 1.842 717 1.069 393 1.575 610 1.276 454 42 13 876 255 

K) FINANČNI ODHODKI  16 6 1 0 911 352 151 53 35 11 73 21 

L) DRUGI ODHODKI 10.920 4.252 16.119 5.931 9.391 3.634 3.931 1.398 1.513 454 69 20 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 6.590 2.567 2.199 809 0 0 551 196 1.146 344 1.203 351 

N) CELOTNI ODHODKI 1.515.269 590.094 1.561.874 574.681 1.598.182 618.492 1.878.224 668.151 2.144.702 643.690 2.484.699 721.779 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 6.025 2.346 3.592 1.321 4.699 1.819 35.001 12.454 15.128 4.540 33.419 9.873 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 943 346 923 357 840 299 364 108 1.663 491 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 6.025 2.346 2.649 975 3.776 1.462 34.161 12.155 14.764 4.432 31.756 9.382 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 34.162 12.153 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021f. 
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Gasilsko reševalna služba Kranj 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.140.946 236.925 2.122.010 232.578 2.171.252 195.629 2.517.115 199.774 2.463.009 238.131 2.586.669 185.169 

B) FINANČNI PRIHODKI 497 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C) DRUGI PRIHODKI 4.796 0 7.513 0 5.736 0 416 0 30.114 0 9.442 0 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 39.858 0 85.537 0 4.758 514 52.869 0 12.725 20.114 

D) CELOTNI PRIHODKI 2.146.239 236.925 2.169.480 232.578 2.262.525 195.629 2.522.289 200.288 2.545.992 238.131 2.608.836 205.283 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 363.758 98.070 346.809 72.162 388.955 82.944 600.843 81.284 534.375 97.168 439.907 63.520 

F) STROŠKI DELA 1.745.854 123.770 1.796.894 146.955 1.848.902 99.321 1.895.930 99.785 2.010.121 130.583 2.163.418 132.717 

G) AMORTIZACIJA 0 7.916 0 5.657 0 5.658 0 5.448 0 5.859 0 5.555 

H) REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) DRUGI STROŠKI 20 0 64 0 865 0 766 0 3.308 0 742 0 

K) FINANČNI ODHODKI  6.072 0 0 0 0 0 233 0 0 0 0 0 

L) DRUGI ODHODKI 4 0 7 0 3 0 1.195 0 842 0 3 0 

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 7.330 0 0 0 79 0 2.667 0 0 0 308 0 

N) CELOTNI ODHODKI 2.123.038 229.756 2.143.774 224.774 2.238.804 187.923 2.501.634 186.517 2.548.646 233.610 2.604.378 201.792 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 23.201 7.169 25.706 7.804 23.721 7.706 20.655 13.771 0 4.521 4.458 3.491 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0 0 0 0 2.654 0 0 0 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 658 0 696 0 756 0 1.328 0 668 0 313 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 23.201 6.511 25.706 7.108 23.721 6.950 20.655 12.443 0 3.853 4.458 3.178 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 0 0 2.654 0 0 0 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021h. 
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Gasilsko reševalna služba Jesenice 

Izkaz prihodkov in odhodkov - po vrstah dejavnosti 
Leto 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

Prihodki 

in odhodki 

za 

izvajanje 

javne 

službe 

Prihodki 

in odhodki 

od prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu 

A) prihodki od poslovanja 479.276 866.016 438.347 877.284 482.120 882.017 549.635 971.898 536.810 983.563 673.669 1.078.922 

B) finančni prihodki 2.490 0 927 0 475 0 169 0 1.354 0 145 10 

C) drugi prihodki 6.398 0 5.424 0 16.676 0 13.978 0 12.461 0 6.340 0 

Č) prevrednotovalni poslovni prihodki 50 134 0 64 0 0 0 5 0 0 492 5 

D) celotni prihodki 488.214 866.150 444.698 877.348 499.271 882.017 563.782 971.903 550.625 983.563 680.646 1.078.937 

E) stroški blaga, materiala in storitev 109.688 194.599 82.753 163.264 103.896 183.543 87.960 152.371 81.034 144.747 105.215 166.781 

F) stroški dela 350.192 621.281 358.463 707.214 377.210 666.383 474.046 817.210 470.649 840.703 541.769 858.797 

G) amortizacija 24.255 43.032 1.746 3.444 11.168 19.730 0 0 0 0 33.693 53.408 

H) rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J) drugi stroški 2.665 4.730 1.320 2.603 2.080 3.674 1.815 3.128 187 335 766 1.215 

K) finančni odhodki  860 1.525 111 220 1.320 2.335 1.459 2.515 1.125 2.010 916 1.453 

L) drugi odhodki 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 

M) prevrednotovalni poslovni odhodki 11 19 287 566 0 0 16 27 0 0 4 5 

N) celotni odhodki 487.671 865.186 444.680 877.311 495.677 875.666 565.296 975.251 552.995 987.795 682.363 1.081.659 

O) presežek prihodkov 543 964 18 37 3.594 6.351 0 0 0 0 0 0 

P) presežek odhodkov 0 0 0 0 0 0 1.514 3.348 2.370 4.232 1.717 2.722 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 543 964 18 37 3.594 6.351 0 0 0 0 0 0 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 0 0 0 0 0 0 1.514 3.348 2.370 4.232 1.717 2.722 

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vir: AJPES 2021i. 
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