
 
 

Ljubljana, februar 2021 

LETNO POROČILO  
GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE  

ZA LETO 2020 

 



 Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

1 / 49 

 

 

 



Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

2 / 49 

 

 



Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

3 / 49 

 

 

 



Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

4 / 49 

KAZALO 

 

PREDSTAVITEV ............................................................................................................................ 5 

UVOD .......................................................................................................................................... 6 

2 POSLOVNO POROČILO ............................................................................................................. 9 

3 RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................................. 21 

3.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020.......................................................................... 22 

3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020 ........................ 23 

3.3 DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 

2020 ...................................................................................................................................... 25 

4  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .......................................................................... 26 

4.1 PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ...................................................... 26 

4.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE ........................................................................................ 28 

4.3 POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA ........................................................................ 33 

DOLGOROČNA SREDSTVA ................................................................................................ 33 

KRATKOROČNA SREDSTVA ............................................................................................... 34 

SKLAD ................................................................................................................................ 37 

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ................................... 38 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ........................................................................................... 38 

4.4 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA ..................................................... 41 

POSLOVNI PRIHODKI ........................................................................................................ 41 

POSLOVNI ODHODKI ........................................................................................................ 43 

Izjava vodstva Gasilske zveze Slovenije ................................................................................ 49 

 

 

 

 

 

 

 



Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

5 / 49 

PREDSTAVITEV 

 

 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

 

SEDEŽ: 

Tržaška cesta 221  

1000 LJUBLJANA 

 

IZKAZNICA: 

Matična številka: 5147379 

ID za DDV: SI63471736 

TRR: SI56 0510 0801 0163 361 – Abanka Vipa d.d. 

       SI56 0430 2000 1806 027 – Nova KBM d.d.     

Šifra dejavnosti: 84.250 

Opis dejavnosti: Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

Pravnoorganizacijska oblika družbe: društvo 

 

PREDSEDNIK: Janko Cerkvenik 

POVELJNIK: Franci Petek 

 

ORGANI: 

Kongres 

Plenum 

Arbitraža, Upravni odbor, Nadzorni odbor 

 

POMEMBNEJŠI PODATKI: 

Telefon: 01/ 241 97 50 

                                                                        01/ 241 97 52 

Telefax: 01/ 241 97 64 

E-pošta: gzslovenije@gasilec.net 

 



Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto  2020 

 

6 / 49 

UVOD 

 

Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS) je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani kot 

naslednica vseh predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od takrat opravlja naloge krovne 

gasilske organizacije v Republiki Sloveniji. Od leta 1992 je članica mednarodne gasilske 

organizacije CTIF, ki ji v mandatu 2020-2024, predseduje gasilski tovariš Milan Dubravac. Sedež 

obeh organizacij je na Tržaški cesti 221 v Ljubljani. 

Naša organizacija deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Opravlja 

poslanstvo samostojne, nepridobitne, humanitarne in nepolitične organizacije. Je najvišja 

oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD), prostovoljnih 

industrijskih gasilskih društev (v nadaljevanju PIGD) ter gasilskih zvez (v nadaljevanju GZ). V 

register društev je vpisana kot pravna oseba zasebnega prava, njeni nameni in cilji pa so 

opredeljeni v Statutu. 

Namen delovanja je, da – kot najvišja oblika povezovanja PGD, PIGD in njihovih GZ – uresničuje 

skupne ter posebne interese članic na področju gasilstva, opredeljenega v strategiji delovanja 

GZS, in opravlja naloge, za katere jo pooblasti država. 

Statut naše organizacije določa, da je predsednik zakoniti zastopnik – vodi delo organizacije, 

jo zastopa in predstavlja. Prav tako je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja, 

odgovoren za delovanje ter zakonitost poslovanja. 

Predsednik upravlja s človeškimi in finančnimi viri organizacije ter skrbi za izvajanje osnovnih 

nalog menedžmenta, kot so upravljanje (planiranje), organizacija in nadziranje (revidiranje 

računovodskih izkazov). 

Namen uporabe sredstev za delovanje GZS in njenih organov v letu 2020 smo določili z letnim 

finančnim načrtom. Naše finančno in materialno poslovanje v preteklem letu ocenjujem za 

primerno ter stabilno glede na finančni obseg sredstev in zmožnosti. Revizija je bila opravljena 

v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje ter v skladu z Zakonom o društvih. 

Poslovno poročilo vsebuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja naše organizacije ter 

njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki smo jim 

bili izpostavljeni. 

Zahvaljujem se revizorki, Nadzornemu odboru, poveljniku, vodji za področje splošnih zadev in 

drugim strokovnim sodelavcem, da smo letno poročilo pripravili tako, da vsebuje vse 

predpisane podatke. 

Na podlagi zapisanega predlagam članom Nadzornega odbora in Plenuma, da se z letnim 

poročilom Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 podrobneje seznanijo in ga potrdijo. 
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Slovenski gasilci že stoletje in pol vestno ter odgovorno opravljamo delo. Slednjega nam 

nalagajo zakonska določila – na lokalni ravni tudi naloge, zaupane s pogodbo o javni gasilski 

službi. Naše delo opravljamo pod »budnimi očmi« naših državljanov in inšpekcijskih služb ter 

skupaj z drugimi varnostnimi in reševalnimi službami ustvarjamo javno mnenje, ki poklicne ter 

prostovoljne gasilce uvršča v sam vrh zaupanja vrednih ljudi. Še kako preverjeno drži star izrek, 

ki pravi, da je lažje priti na vrh, kot se na njem obdržati. 

Vsem nam mora biti jasno, da lahko pričakovane visoke cilje dosežemo le z nenehnim 

usposabljanjem, psihofizično pripravljenostjo, primerno opremljenostjo ter učinkovitim in 

uspešnim vodenjem intervencij. V podporo Izobraževalnemu centru in obema podcentroma 

so tudi trije poligoni – v Ormožu, Radljah ob Dravi in na Jesenicah – ki dajejo primerne pogoje 

gasilcem treh regij, da lahko utrjujejo znanje v domačem okolju ter s svojo opremo. 

Z zaupanjem zrem v prihodnost naše organizacije in na pripravo letošnjega Državnega 

tekmovanja gasilskih enot, ki bo 5. in 6. junija 2021, kot tudi velikega mednarodnega dogodka 

– Gasilske olimpijade, v času od 17. do 24. julija 2022, oba dogodka se bosta odvijala v knežjem 

mestu Celje. 

Poleg osnovnih nalog, ki jih opravljamo na različnih ravneh naše organiziranosti, je dolžnost 

vseh, ki smo na preteklih volitvah prevzeli odgovorne naloge, da okolju, ki nas spremlja, 

omogočimo javno in pregledno delovanje ter poskrbimo za dobro notranjo in zunanjo podobo 

naše organizacije. 

Predsednik GZS: 
Janko Cerkvenik, mag. posl. ved 
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1 LETNO POROČILO 

 

Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije obsega resnični prikaz premoženja in 

poslovanja zveze v letu 2020. 

 

Sestavni deli letnega poročila so: 

 

- Poročilo o poslovanju društva oziroma poslovno poročilo, 

- Računovodsko poročilo, ki vsebuje: 

o Bilanco stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 

31. 12. 2020, 

o Izkaz poslovnega izida, ki izkazuje stroške, odhodke, prihodke in presežek 

odhodkov v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

- Pojasnila postavk v bilanci stanja, 

- Pojasnila postavk v izkazu poslovnega izida, 

- Poročilo neodvisnega revizorja.  
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2 POSLOVNO POROČILO 

 

Letno poročilo Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 vsebuje odraz realnega stanja njenega 

delovanja. 

 

Delovanje Gasilske zveze Slovenije za omenjeno leto predstavlja 74 % izvajanje programov, ki 

so neprofitne narave, ter 26 % profitne (tržne) dejavnosti. K neprofitnim dejavnostim 

prištevamo izvajanje programov dela po letni pogodbi (46 %), izvajanje izobraževanja in 

usposabljanja (25 %), izvajanje nalog na podlagi financiranja iz sredstev doplačilne znamke (8 

%), izvajanje projektov s področja evropskih sredstev (3 %) ter izvajanje nalog na podlagi 

financiranja ostalih neprofitnih dejavnosti (18 %). Izvajanje programa dela redne dejavnosti v 

okviru nepridobitne dejavnosti Gasilska zveza Slovenije deli na 5 osnovnih področij, in sicer 

strokovno operativno področje, funkcionalno izobraževanje, preventivna dejavnost, strokovni 

tisk in organizacijsko področje. Pri poslovanju Gasilske zveze Slovenije predstavlja 26 % 

izvajanje profitne dejavnosti, v katero prištevamo delovanje ekonomata, izdajo revije Gasilec, 

pridobitni del izobraževanja, delovanje na področju IPF ter ostali pridobitni del s področja 

muzeja, zaščitnih znakov, kotizacij in podobno. 

 

Kazalnik uspešnosti realizacije finančnega načrta = 1.777.974,38 / 2.978.000 = 0,5970 

 

Na podlagi kazalnika uspešnosti lahko ugotovimo, da Gasilska zveza Slovenije ni dosegla 

finančnega plana, ki si ga je zadala za leto 2020, in sicer je bila 40,30 % pod planom. To pomeni, 

da je ustvarila 40,30 % manj prihodkov, kot jih je planirala v finančnem planu. Vzroki za to so 

predvsem v nižjih pridobitnih prihodkih od planiranih, saj je pridobitna dejavnost dosegla le 

76 % plana. Nizka realizacija plana je posledica razglašene epidemije zaradi covid-19. Nižji so 

bili tudi prihodki na področju izobraževanja in zdravstvenih pregledov. Gasilska zveza Slovenije 

je tudi v letu 2020 pri svojem delu sledila programu dela, ki je bil pripravljen v sodelovanju 

strokovne službe s posameznimi komisijami in sveti, obravnavan, dopolnjen in sprejet pa na 

Upravnem odboru in Plenumu Gasilske zveze Slovenije. Program dela je bil pripravljen na 

osnovi opravljenih nalog v preteklih letih ter predvidenih aktualnih nalog v letu 2020. Gasilska 

zveza Slovenije je delovala skrajno racionalno, kljub temu programa dela za leto 2020 ni 

realizirala v celoti, saj je bilo mnogo pomembnih nalog in aktivnosti prestavljeno v leto 2021 

in tudi v leto 2022 v upanju, da se korona situacija čimprej umiri.  

 

V okviru programa dela so bila realizirana področja, ki so predstavljena v nadaljevanju. 
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STROKOVNO OPERATIVNO PODROČJE: 

 

Splošno operativne zadeve: 

- sodelovanje pri razvoju in delu z gasilskimi organizacijami na vseh nivojih, 

- organizacija strokovnega dela v regijah, izvajanje nalog regijskih poveljstev po Pravilih 

gasilske službe in Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, sklepih 

Upravnega odbora in Poveljstva, sodelovanje pri vodenju in analizah večjih gasilskih 

intervencij, 

- organizacija Dneva predsednikov in poveljnikov ter drugih posvetovanj na nivoju regij,  

- vodenje večjih intervencij, 

- strokovna pomoč gasilskim organizacijam pri uporabi Pravil gasilske službe in Pravil 

gasilske službe prostovoljnih gasilcev,  

- sodelovanje v odboru in komisiji za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada ter 

priprava strokovnih gradiv, 

- aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in 

reševalne opreme, 

- sodelovanje s Slovensko vojsko, Policijo in Reševalno službo,  

- zbiranje podatkov in urejanje dokumentov o sodelovanju gasilskih enot na velikih 

intervencijah za sofinanciranje stroškov intervencij s strani države, 

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu pri ZZZS, 

- preimenovanja v čine, 

- priznavanje gasilskih specialnosti, usposabljanj in činov, 

- vpisi v program Vulkan, 

- sodelovanje pri izvedbi tekmovanja v tehničnem reševanju, 

- sodelovanje na sejmu Sobra Gornja Radgona, 

- aktivnosti za izgradnjo vadbenih poligonov, 

- sodelovanje pri evropskih projektih ENRAS, Crossit Safer in DiMaND, 

- aktivnosti Poveljstva, 

- druge operativne naloge, ki so nastale pri delu Gasilske zveze Slovenije oziroma so 

prenesene na Gasilsko zvezo Slovenije. 

 

Industrijsko gasilstvo: 

- krepitev industrijskega gasilstva in njegovega enakopravnega povezovanja v gasilsko 

organizacijo, 

- vzpodbujanje IGE za izvedbo revizije operativnih načrtov ter načrtov alarmiranja IGE 

na osnovi podanega predloga, v kolikor IGE tega še nimajo urejeno, 
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- dopolnjevanje podatkov v Vulkanu in direktnih kontaktnih podatkov s predsedniki, 

poveljniki in direktorji podjetij, 

- posvet / seminar industrijskih gasilskih enot, 

- sodelovanje IGD na praktičnih vajah na Igu in stezi IDA, 

- sodelovanje fakultet in drugih izobraževalnih ustanov na področju industrijskega 

gasilstva, 

- aktivno delo komisije.     

 

Požari v naravi: 

- spremljanje problematike požarov v naravnem okolju doma in v tujini ter sodelovanje 

pri analizah velikih požarov ter nudenje pomoči članov komisije na terenu skladno s 

potrebami, 

- usposabljanje za velike intervencije s področja vodenja, uporabe PV-2, telekomunikacij 

in uvajanje topografskih znakov in simbolov za delovne karte, 

- sodelovanje z gozdarji ZGS (kartografija – izdelava nove verzije Atlasa protipožarnih 

objektov, dežurstva, vključevanje v intervencije, načrti varstva pred požari) ter SŽ in 

URSZR na preventivnem področju, 

- sodelovanje s predstavniki Slovenske vojske in MNZ na področju usposabljanja in 

gašenja ter pri izvajanju nalog gašenja s helikopterji in letali, 

- sodelovanje pri promociji letalske frekvence in uvajanje sistemov za sledenje vozil in 

vodij, 

- sodelovanje pri razvoju gasilskih vozil za gašenje požarov v naravi ter ostale opreme 

(prototip telovnika / majice za vodenje), pomoč URSZR pri nabavah opreme za 

skladišče KRAS,  

- izvedba posveta in sodelovanje na drugih seminarjih, posvetih, usposabljanjih na temo 

gašenja požarov v naravi, 

- sodelovanje v komisiji CTIF ter drugo mednarodno in obmejno sodelovanje ter izvedba 

strokovne ekskurzije -  sodelovanje na sejmu Interschutz 2020, 

- priprava in prevod strokovne literature (izdelava žepnega opomnika, prevod ICS 

priročnika oziroma izdelava opomnika v skladu z raziskovalno nalogo), 

- usposabljanje domačih in tujih gasilcev na temo gašenja požarov v naravi in prenova 

programov, 

- aktivno delo komisije. 

 

Tehnika: 

- implementacija tipizacije gasilskih vozil, 

- posodobitev standardov za osebno in zaščitno opremo gasilcev, 
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- spremljanje razvoja podvozij za gasilska vozila in izdajanje mnenj o njihovi ustreznosti 

glede na tipizacijo ter sodelovanje z nadgraditelji, 

- pregledi gasilskih vozil z ugotavljanjem ustreznosti glede na tipizacijo,  

- izdajanje mnenj o ustreznosti osebne in skupne zaščitne opreme, 

- spremljanje razvoja gasilske tehnike in pripravljanje predlogov za njihovo uvajanje, 

- spremljanje in nadziranje izvajanja tipizacije gasilske zaščitne in reševalne opreme v 

gasilskih organizacijah in pri proizvajalcih, 

- aktivno delo komisije. 

 

Nevarne snovi: 

- priprava smernic, priporočil in opomnikov za specifične intervencije z nevarnimi 

snovmi na podlagi pregleda statistike nesreče z nevarnimi snovmi, 

- spremljanje intervencij z nevarnimi snovmi, strokovna pomoč pri intervencijah ter 

njihova analiza, 

- priprava predlogov za ažuriranje in posodobitev učnih programov , baze NevSnov in 

smernic za opremljanje gasilskih enot, 

- spremljanje predpisov s področja nevarnih snovi, 

- ogled vaj, seminarjev in izobraževanj s področja nevarnih snovi, 

- objavljanje strokovnih člankov s področja nevarnih snovi v strokovnem glasilu, 

- sodelovanje v projektu ENRAS, 

- mednarodno sodelovanje (CTIF),  

- posvet o nevarnih snoveh, 

- aktivno delo komisije. 

 

Reševanje na vodi in iz vode: 

- sodelovanje z URSZR in ostalimi službami s področja reševanja iz vode in na vodi, 

- sodelovanje pri predstavitvah, seminarjih za reševalce iz vode, na predstavitvah 

opreme in novosti za reševalce, 

- priprava gradiv za temeljne programe usposabljanj prostovoljnih gasilcev, 

- aktivno delo komisije. 

 

Gasilska tekmovanja: 

- organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda Gasilske zveze 

Slovenije za leto 2020, 

- organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije za leto 2020 

(člansko, starejši), 
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- organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic Gasilske zveze Slovenije 

za leto 2020, 

- državno tekmovanje po CTIF pravilih leta 2020, 

- aktivnosti, povezane z organizacijo mladinske in članske gasilske olimpijade 2021 v 

Celju, 

- priprave reprezentance na gasilsko olimpijado Celje 2021, 

- sodelovanje pri izvedbi tečajev za sodnika gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih 

disciplin, 

- povezovanje z Mladinskim svetom Gasilske zveze Slovenije na področju priprave 

tekmovanj in poenotenja mladinskih pravil s tekmovalnimi ter organizacija skupnih 

posvetov pred državnimi tekmovanja oziroma imenovanje kontrolorja ocenjevanja, 

- sodelovanje pri nadgradnji programa Vulkan, programa za tekmovanja ter programa 

za tekmovanja v spajanju sesalnega voda, 

- izobraževanja sodnikov, 

- analize tekmovanj v letu 2020 in priprava razpisov za tekmovanja v letu 2021, 

- sodelovanje na mednarodnem področju, 

- aktivno delo komisije. 

 

Enote širšega pomena: 

- spremljanje dela in statusa enot, ki opravljajo naloge širšega pomena, 

- skrb za usklajeno delovanje gasilskih enot, ki opravljajo naloge širšega pomena s 

strukturo prostovoljnega gasilstva, 

- spremljanje normativne ureditve s področja gasilstva in priprava predlogov in pripomb 

za področja, ki se nanašajo na delovanje teh enot, 

- spremljanje večjih intervencij, 

- aktivno delo komisije. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE: 

- organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in usposabljanja 

gasilskih kadrov v Gasilski šoli, 

- organizacija, spremljanje, izvajanje ter vodenje evidenc izobraževanja in usposabljanja 

gasilskih kadrov v gasilskih organizacijah ter nadziranje izobraževanja v skladu z učnimi 

programi in pravili gasilske službe, 

- organizacija in delovanje predavateljskih in inštruktorskih aktivov ter njihovo 

usposabljanje, 

- izdelava pravil za ocenjevanje / napredovanje in preverjanje inštruktorjev, 

predavateljev in predsednikov ocenjevalne komisije, 
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- prenova programa za specialnost tehnično reševanje s pripadajočimi moduli, 

- pregled literature, učbenikov in ostalega strokovnega gradiva, učil ter učnih 

pripomočkov, ki ga prispevajo strokovni moduli, 

- izvajanje razpisov za sofinanciranje zdravstvenih pregledov za operativne gasilce po  5. 

členu, 

- skupni zaključek tečajev s slovesno podelitvijo diplom, 

- sodelovanje pri oblikovanju in delovanju Gasilske šole preko programskega sveta, 

- sodelovanje z drugimi organizacijami na področju usposabljanja in izobraževanja, 

sodelovanje s tujino, 

- izdelava učnih programov za gasilske inštuktorje (na terenu), 

- priprava navodil za izvajanje permanentnih usposabljanj za vse nivoje, 

- strokovno andragoški dnevi, 

- aktivno delo komisije. 

 

INFORMATIKA: 

- redno vzdrževanje in nadgrajevanje gasilskega informacijskega sistema, 

- revizija dostopov uporabnikov Vulkana, 

- tekoče vzdrževanje programske in strojne opreme v strokovnih službi Gasilske zveze 

Slovenije, 

- analiza izvajanja nalog na področju informatike na nivoju prostovoljnih gasilskih 

društev in gasilskih zvez in pomoč gasilskim organizacijam pri uporabi informacijskega 

sistema, 

- sodelovanje z URSZR pri projektih na področju informatike – učno okolje e-Spin, 

- tekoče obveščanje gasilske in druge javnosti o aktualnih zadevah na področju gasilstva 

in požarnega varstva na spletu,  

- celostna prenova Vulkana, 

- priprava dokumentov in presoja po GDPR, 

- sistem IPS, 

- mobilna aplikacija za podporo operativnemu vodenju, 

- prenova in urejanje spletne strani Gasilske zveze Slovenije, 

- aktivno delo komisije. 

 

PREVENTIVNA DEJAVNOST: 

- urejanje spletne strani za preventivo v okviru spletne strani Gasilske zveze Slovenije, 

- izvedba projekta Gasilci na zvezkih in preventivni napisi na zvezkih, 

- mesec varstva pred požarom, 
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- aktivno delo komisije.  

 

REVIJA GASILEC, STROKOVNI TISK, PROMOCIJA GASILSTVA IN STIKI Z MEDIJI: 

 

Revija Gasilec: 

- izdaja 10 številk revije Gasilec (od tega dve dvojni), 

- aktivno delo Uredništva. 

 

Strokovni tisk: 

- izdaja Letnega gasilskega priročnika 2021 z ustrezno strokovno vsebino, 

- ponatis obstoječih učbenikov, 

- izdaja novih učbenikov za potrebe izobraževalnega procesa, 

- izdaja propagandno preventivnega gradiva, 

- realizacija tiska gradiv, ki so v programu dela pod drugimi poglavji, 

- aktivno delo sveta. 

 

Promocija gasilstva in stiki z mediji: 

- informiranje gasilske in širše javnosti o dejavnosti Gasilske zveze Slovenije, 

- povezava z nacionalno televizijo, 

- ureditev stalnih oblik povezanosti in sodelovanja z zainteresiranimi mediji, 

- organizacija novinarskih konferenc. 

 

ORGANIZACIJSKO PODROČJE: 

 

Splošne organizacijske naloge: 

- urejanje statusa gasilca, 

- strokovna, pravna in organizacijska pomoč za delovanje gasilskih zvez in prostovoljnih 

gasilskih društev, 

- priprava predlogov in pobud za spremembo zakonodaje s področja varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, področja davčne zakonodaje in ostale zakonodaje, ki 

vpliva na delo gasilstva,  

- sodelovanja (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska šola 

v IC Ig, Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Inšpektorat RS za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Združenje poklicnih gasilcev, Skupnost poklicnih 

zavodov, Slovensko združenje za požarno varnost, Zveza društev varnostnih inženirjev 

Slovenije, Zbornica za varnost in zdravje pri delu, Inštitut za varovanje zdravja, Inštitut 

za korporativno varnost, Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba, 
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Civilna zaščita, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravje, ostala 

ministrstva po potrebi, Slovenska vojska, Policija, Slovenske železnice, NIJZ, Turistična 

zveza Slovenije, Rdeči križ, ostali organi in ustanove), 

- mednarodno sodelovanje s sosednjimi in drugimi državami (strokovna srečanja in 

posveti, prireditve, tekmovanja), 

- sodelovanje v CTIF (delegatska skupščina CTIF, sodelovanje v izvršilnem odboru, 

sodelovanje v komisijah CTIF: za mladino, za nevarne snovi, za ženske, koordinacija 

dela, izdelava statističnih poročil in vprašalnikov, sodelovanje pri aktivnosti CTIF – 

seminarji, vodenje pisarne), 

- sodelovanje na skupščinah gasilskih zvez in ostalih prireditvah prostovoljnih gasilskih 

društev in gasilskih zvez, 

- seje organov Gasilske zveze Slovenije (plenum, upravni odbor, poveljstvo, nadzorni 

odbor, arbitraža),  

- priprava zasedanj organov, svetov, komisij in delovnih teles Gasilske zveze Slovenije, 

- priprava programov dela in poročil, 

- organizacijska, tehnična in administrativna podpora za izvajanje celotnega programa 

dela Gasilske zveze Slovenije. 

 

Svet članic Gasilke zveze Slovenije:  

- organizacija regijskih posvetov članic,  

- seje Sveta članic,  

- sodelovanje na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ, 

- izobraževanje za predsednice Komisij za članice regije, gasilskih zvez in prostovoljnih 

gasilskih društev v Brežicah, 

- izobraževanje Sveta članic (predsednice, namestnice) v Mariboru, 

- 12. pohod članic Gasilske zveze Slovenije, Novo mesto, 

- medgeneracijsko srečanje članic Gasilske zveze Slovenije, 

- spodbuditev nadaljevanja priprave knjige o delovanju članic, 

- posvet za predsednice komisij za članice v GZ – dvodnevni,  

- vključevanje v aktivnosti mednarodne delovne skupine CTIF – Ženske v gasilstvu, 

- šola za življenje. 

 

Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije:  

- posvet mladinskih mentorjev, 

- usposabljanje za mentorje (spremljanje in analiza),  

- priprava promocijskega materiala na temo gasilske mladine, 

- sodelovanje na Otroškem bazarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, 
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- priprave na sodelovanje na Dnevih zaščite in reševanja v letu 2021, 

- 19. državni kviz, 

- 23. pionirsko in mladinsko ter 20. tekmovanje gasilcev pripravnikov v gasilski 

orientaciji, 

- 21. srečanje slovensko – hrvaške mladine - Slovenije, 

- spremljanje letovanj gasilske mladine, 

- sprotno ažuriranje podatkov o delovanju mladine na spletni strani Gasilske zveze 

Slovenije, 

- spremljanje aktivnosti gasilske mladine po regijah, 

- priprava javnih razpisov za sofinanciranje mladinskih aktivnosti, 

- strokovna ekskurzija članov MS GZS, 

- priprava kriterijev, razpisa, izvedba letovanj gasilske mladine, 

- aktivno delo Sveta. 

 

Svet veteranov: 

- sodelovanje predsednika in članov sveta na zborih veteranov prostovoljnih gasilskih 

društev, gasilskih zvez in regij, 

- sodelovanje predstavnikov Sveta veteranov na pokalnih tekmovanjih Gasilske zveze 

Slovenije in gasilskih prireditvah,  

- sodelovanje s komisijami za delo z veterani in priprava analiz o oblikah dela po gasilskih 

zvezah in prostovoljnih gasilskih društvih, 

- obravnava rezultatov pokalnih in drugih tekmovanj veteranov, 

- medgeneracijsko srečanje veteranov in članic, 

- spremljanje aktivnosti veteranov po gasilskih zvezah – vsak član za gasilske zveze svoje 

regije, 

- priprava letnega poročila od delu Komisij za veterane regij ter Sveta veteranov, 

- enodnevni posvet za predsednike Komisij za veterane pri gasilskih zvezah, 

- aktivno delo Sveta. 

 

Priznanja in odlikovanja:  

- sprejem, tisk in pregled sprejetih predlogov (1.700 predlogov),  

- obravnava prejetih predlogov prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez za 

podelitev gasilskih priznanj in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije posameznikom in 

društvom,  

- izdelava diplom, priprava priznanj in odlikovanj,  

- priznanja Matevža Haceta, Kipca gasilca in Plakete gasilca, 

- vodenje evidence prejetih odlikovanj,  
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- priprava seznamov odlikovanj za objavo v reviji Gasilec,  

- priprava seznamov odlikovanj za potrditev na Upravnem odboru Gasilske zveze 

Slovenije, 

- usklajevanje predlogov sprememb Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v 

prostovoljnih gasilskih organizacijah,  

- organizacija in izvedba srečanja nagrajencev Matevža Haceta, 

- aktivno delo komisije.  

 

Zgodovina požarnega varstva in kulturne dediščine:  

- aktivnosti komisije (presoja letnic ustanovitev, povezovanje in navezovanje stikov s 

komisijami za zgodovino na nivoju regij ter pobuda za ustanovitev komisij za zgodovino 

pri gasilskih zvezah in Svetu regij, spodbuda prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih 

zvez za doniranje muzejskih eksponatov, izdanih gasilskih kronik ter priložnostnih 

značk in odlikovanj v Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, udeležba na posvetih 

in delavnica z muzejsko tematiko,  možnost vzpostavitve novega zavihka v aplikaciji 

Vulkan, ki bi omogočal evidentiranje gasilskih predmetov z možnostjo dodajanja 

fotografij, priprava in izdelava registra spominskih sob ter gasilskih zbirk, ki delujejo po 

PGD in GZ, evidentacija starih gasilskih vozil ter praporjev pred letom 1910, 

predstavitev gasilskih zbirk in spominskih sob v reviji Gasilec, seznanitev s položajem 

in sodelovanjem z Vojaškim parkom v Pivki), 

- posvet z zborovodji in vodji gasilskih pevskih zborov in gasilskih godb,  

- srečanje gasilskih pevskih zborov,  

- strokovna ekskurzija, 

- spremljanje dela Komisije za zgodovino CTIF ter zbirateljev gasilskih insignij, 

- izdaja gasilskih publikacij, 

- okrepitev ohranjana spomina na minule funkcionarje GZS, 

- prireditve ob jubilejnem letu 2020, 

- aktivno delo komisije, 

- druge aktivnosti članov po programu dela. 

 

Gasilska doplačilna znamka: 

- aktivnosti za gasilsko doplačilno znamko. 
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MUZEJ DR. BRANKA BOŽIČA V METLIKI: 

 

- ureditev statusa Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki 

(prizadevanje za ureditev statusa muzeja, povezovanje muzeja z vojaškim muzejem v 

Pivki in drugimi muzeji), 

- posodabljanje vsebine Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča (možnost 

ureditve z multivizijo), 

- ureditev zgodovinskega arhiva v muzeju (evidentiranje muzejskih predmetov in 

knjižnih gradiv, evidentiranje predmetov gasilskih zbirk prostovoljnih gasilskih društev 

in, gasilskih zvez, arhiviranje ustanovnih dokumentov prostovoljnih gasilskih društev – 

pri priznavanju letnic ustanovitve), 

- predstavitev muzeja v javnosti (predstavitev zbirk v medijih, delavnice za otroke, 

občasne razstave), 

- izdaja zgibanke o Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v tujem jeziku, 

- pridobivanje nabava in restavriranje eksponatov – konservacija gasilskega prapora 

PGD Dobliče. 

 

EKONOMAT: 

- poslovanje ekonomata v skladu s Pravilnikom o poslovanju ekonomata Gasilske zveze 

Slovenije. 

 

INVESTICIJE: 

- obnova oziroma iskanje lokacije za novo poslovno stavbo, 

- tekoče investicije. 

 

V skladu z zakonodajo smo ob zaključku leta 2020 izračunali odbitni delež davka na dodano 

vrednost, ki znaša 72 % neodbitnega deleža in 28  % odbitnega deleža. 

 

V letu 2020 nismo najemali nikakršnih kratkoročnih kreditov ali kratkoročnih limitov, saj smo 

z racionalnim ravnanjem, predvsem pa aktivnim izterjevanjem zapadlih terjatev dosegli, da 

smo imeli vse leto dovolj lastnih likvidnih sredstev.  Valutna tveganja so se z uvedbo evra zelo 

zmanjšala in ostajajo le na trgih tretjih držav, s katerimi pa Gasilska zveza Slovenije v letu 2020 

ni finančno sodelovala. Srečevali smo se s tveganji plačilne sposobnosti, ki pa smo jih 

obvladovali z rednimi stiki ter izterjavami pri naših kupcih. Na Gasilski zvezi Slovenije smo se 

poslužili izterjave z izdajo opominov kupcem, hkrati pa smo tiste s starejšimi terjatvami 

vključevali na tako imenovane stop liste: torej ti kupci niso mogli koristiti storitev Gasilske 

zveze Slovenije ali izvajati nabave v ekonomatu, dokler niso poravnali dolgovanega zneska. Na 

področju izterjave bomo v letu 2021 aktivnosti nadaljevali, saj se je dosedanja praksa izkazala 
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za dobro. Po načelu doslednosti bomo vršili nadzor nad zapadlimi terjatvami, saj bomo le tako 

obvladovali plačilno nedisciplino. 

 

Na Gasilski zvezi Slovenije je bilo v letu 2020 redno zaposlenih 14 ljudi.  

 

Izobrazbena struktura je naslednja: 

 

Izobrazbe po 

"predbolonjskih" 

Raven 

izobrazbe Število  Izobrazbe po novih "bolonjskih" 

programih SOK Uredba zaposlenih programih 

osnovnošolska 

izobrazba 2 2 1 osnovnošolska izobrazba 

srednja strokovna in 

splošna izobrazba 5 5 2 srednja strokovna in splošna izobrazba 

višješolski strokovni 

programi 6 6/1 2 višješolski strokovni programi 

visokošolski strokovni 

programi 7 6/2 3 

visokošolsko strokovni in univerzitetni 

programi (1. bolonjska stopnja) 

univerzitetni 

programi 8 7 4 

magisteriji stroke - za imenom (2. 

bolonjska stopnja) 

magisterij znanosti 

(pred imenom) 9 8/1 2   

 

Gasilska zveza Slovenije je sestavila računovodske izkaze v skladu s temeljno predpostavko, da 

bo nadaljevala poslovanje v prihodnosti in da nima namena niti potrebe, da bi poslovanje 

skrčila ali ga ustavila. 

 

Po datumu bilance stanja se na Gasilski zvezi Slovenije niso zgodili nobeni nepredvideni 

dogodki, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze za leto 2020. 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba zasebnega prava in je društvo. Je samostojna, 

nepridobitna, humanitarna, nepolitična in najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih 

društev in njihovih zvez. Poslovno leto je enako koledarskemu letu. Računovodsko poročilo 

Gasilske zveze Slovenije obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva v letu 2020. 

Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi predpostavke o delujočem društvu, kar pomeni, 

da se sredstva pridobivajo in prodajajo in da se obveznosti poravnavajo v razmerah 

normalnega delovanja. Računovodski izkazi ne vsebujejo prilagoditev, ki bi bile potrebne, če 

predpostavka delujočega društva ne bi bila izpolnjena. 

 

Sestavni deli računovodskega poročila so računovodski izkazi, in sicer: 

 

- Bilanca stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 

2020, 

- Izkaz poslovnega izida, ki izkazuje stroške, donose, prihodke in presežek odhodkov v 

obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

 

z ustreznimi pojasnili in razkritji. Cilj računovodskih izkazov in dodatnih informacij je v tem, da 

podaja realno sliko o finančnem položaju, o uspešnosti in spremembah finančnega položaja 

društva ter da se razkrijejo tveganja in negotovosti. 

 

Pri sestavitvi računovodskih izkazov za leto 2020 sta bili upoštevani temeljni računovodski 

predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne 

neomejenosti delovanja. 

 

Izjava o skladnosti: 

Gasilska zveza Slovenije je računovodske izkaze sestavila v skladu s Slovenskimi 

računovodskimi standardi, Zakonom o društvih in davčnimi zakoni ter Pravilnikom o 

materialno finančnem poslovanju Gasilske zveze Slovenije. 
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3.1 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020 

 Znesek v EUR  

 31.12.2020 31.12.2019 

SREDSTVA 3.706.045 3.505.224 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.038.261 1.680.471 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve 220.597 107.078 

1. Neopredmetena sredstva 220.597 107.078 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.817.664 1.573.393 

III. Naložbene nepremičnine 0 0 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 

2. Dolgoročna posojila 0 0 

V. dolgoročne poslovne terjatve 0 0 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 1.664.594 1.823.348 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 

II. Zaloge 142.598 150.502 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0 

2. Kratkoročna posojila 0 0 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 178.627 375.864 

V. Denarna sredstva 1.343.369 1.296.982 

C. KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.189 1.405 

Zunajbilančna sredstva 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.706.045 3.505.224 

A. SKLAD 623.019 681.896 

I. Društveni sklad 623.019 681.896 

II. Revalorizacijske rezerve 0 0 

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 0 0 

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 1.660.760 1.097.881 

1. Rezervacije 0 0 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.660.760 1.097.881 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 181.767 547.837 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 181.767 547.837 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.240.499 1.177.610 

Zunajbilančne obveznosti 0 0 
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3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020 

 

 Znesek v EUR 

 SKUPAJ 
OD TEGA IZ OPRAVLJANJA 
PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 452.886 633.367 452.886 633.637 

2. SPREMEMBA VREDNOSTI 
ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 0 

3. USREDSTVENI LASTNI 
PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0 0 0 

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S 
PREVREDNOTOVALNIMI 
POSLOVNIMI PRIHODKI) 1.324.194 1.801.298 6.555 12.303 

5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA 
IN STORITEV 971.157 1.534.946 331.702 465.807 

a) Nabavna vrednost prodanih 
blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 285.276 524.425 138.023 204.731 

b) Stroški storitev 685.881 1.010.521 193.679 261.076 

6. STROŠKI DELA 643.904 581.398 165.156 133.959 

a) Stroški plač 516.078 458.364 132.379 104.231 

b) Stroški pokojninskih zavarovanj 50.054 46.432 12.839 10.723 

c) Stroški drugih socialnih 
zavarovanj 36.485 31.212 9.359 7.078 

d) Drugi stroški dela 41.287 45.390 10.580 11.927 

7. ODPISI VREDNOSTI 114.072 87.588 34.967 25.996 

a) Amortizacija 106.740 83.843 27.635 22.252 

b) Prevrednotovalni poslovni 
odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 0 367 0 367 

c) Prevrednotovalni poslovni 
odhodki pri obratnih sredstvih 7.332 3.378 7.332 3.378 

8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI 107.513 275.743 395 2.798 

9. FINANČNI PRIHODKI IZ 
DELEŽEV 0 0 0 0 

10. FINANČNI PRIHODKI IZ 
DANIH POSOJIL 0 0 0 0 

11. FINANČNI PRIHODKI IZ 
POSLOVNIH TERJATEV 1 274 1 274 
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a) Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev do družb v skupini 0 0 0 0 

b) Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev do drugih 1 274 1 274 

12. FINANČNI ODHODKI IZ 
OSLABITVE IN ODPISOV 
FINANČNIH NALOŽB 0 0 0 0 

13. FINANČNI ODHODKI IZ 
FINANČNIH OBVEZNOSTI 0 0 0 0 

14. FINANČNI ODHODKI IZ 
POSLOVNIH OBVEZNOSTI 2 25 2 25 

a) Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti do družb v skupini 0 0 0 0 

b) Finančni odhodki iz obveznosti 
do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 0 0 0 0 

c) Finančni odhodki iz drugih 
poslovnih obveznosti 2 25 2 25 

15. DRUGI PRIHODKI 893 537 893 537 

16. DRUGI ODHODKI 204 25 204 25 

17. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0 0 0 

19. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 0 0 0 18.141 

20. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -58.878 -44.248 -72.091 0 

21. KRITJE ODHODKOV 
OBRAVNAVANEGA 
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA IZ 
ČISTEGA PRESEŽKA PRIHODKOV 
IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH 
OBDOBIJ 58.878 44.248 72.091 0 
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3.3 DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 

2020 

 

Spodnja tabela prikazuje druge poslovne prihodke iz izkaza poslovnega izida po vrstah 

prihodkov od dejavnosti. 

 

 Znesek v EUR  

 SKUPAJ 

 31.12.2020 31.12.2019 

1. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 1.317.639 1.788.995 

a) dotacije iz Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 0 0 

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 1.251.306 1.726.005 

c) dotacije iz drugih fundacij in ustanov 0 0 

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 36.033 32.710 

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov 0 0 

e) članarine in prispevki članov 30.300 30.280 
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4  POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.1 PODLAGE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom 

o društvih in davčnimi zakoni ter Pravilnikom o materialno finančnem poslovanju Gasilske 

zveze Slovenije. Gasilska zveza Slovenije vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje 

podatkov, potrebnih za sestavitev letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida.  

 

Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, 

vodenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Pri izdelavi izkazov sta upoštevani 

temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne 

neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem 

razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so 

upoštevana osnovna računovodska načela, in sicer previdnost, prednost vsebine pred obliko 

in pomembnost. 

 

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in brez centov.  

 

Materialno in finančno poslovanje ima Gasilska zveza Slovenije urejeno v skladu s pravilnikom. 

Gasilska zveza Slovenije uporablja SRS od 1 do 17 ter od 20 do 21 in SRS 33 – Računovodske 

rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Gasilska zveza Slovenije vodi poslovne knjige po 

načelih dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe. Poslovne knjige vodi na 

prostih listih, ki so preneseni v računalnik. V poslovnih knjigah zagotavlja konte, ki so potrebni 

za letno izkazovanje premoženjsko – finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu 

poslovnega izida. Konte ima določene skladno s kontnim planom, ki ga je predpisal Slovenski 

inštitut za revizijo in svojimi potrebami. Kontni plan je podroben, kar je potrebno zaradi lažjega 

spremljanja prihodkov in stroškov. Kot poslovno dokumentacijo Gasilska zveza Slovenije 

zagotavlja po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah stanja na transakcijskem 

računu. V lasti ima osnovna sredstva, zato vodi register osnovnih sredstev, kjer vpisuje 

registrsko (inventarno) številko osnovnega sredstva, datum pridobitve, ime oziroma naziv, 

nabavno vrednost in podatke o morebitni odtujitvi. 

 

Knjižbe v poslovnih knjigah temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah. Knjigovodska 

listina je verodostojna, če se pri njenem kontroliranju pokaže, da lahko strokovna oseba, ki ni 

sodelovala v poslovnem dogodku, na njeni podlagi popolnoma jasno in brez dvomov spozna 

naravo in obseg poslovnega dogodka. Poslovne knjige Gasilska zveza Slovenije zaključuje na 

dan 31. decembra. Registra osnovnih sredstev ne zaključuje. Poslovne knjige morajo biti v času 

delovanja Gasilske zveze Slovenije na njenem sedežu. Gasilska zveza Slovenije v posebnih 
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evidencah izkazuje podatke o porabi namenskih javnih in drugih sredstev, prejetih za 

delovanje. 

 

Poslovne knjige se vodijo skupaj za nepridobitno in pridobitno dejavnost, ločeno po kontih in 

stroškovnih mestih. Stroški, ki jih je ob nastanku nemogoče razporediti direktno med 

pridobitno ali nepridobitno dejavnost, so zavedeni v kategoriji skupni stroški ter konec leta na 

podlagi razmerja med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, 

doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti, razporejeni med eno in drugo dejavnost. 

Gasilska zveza Slovenije izračunava odbitni delež pri davku na dodano vrednost, ki za leto 2020 

znaša 28 %. Razmerje med nepridobitno in pridobitno dejavnostjo je 74,11 : 25,89 in v tem 

razmerju se delijo skupni stroški za leto 2020. 

 

Gasilska zveza Slovenije je izvedla redni letni popis oziroma inventuro po stanju na dan 31. 12. 

2020.  

 

Gasilska zveza Slovenije je zavezana k reviziji, ki jo je izvajala revizijska družba Adakta  d.o.o. 

oziroma pooblaščena revizorka mag. Renata Eržen Potisek v mesecu februarju in marcu 2021. 
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4.2 RAČUNOVODSKE USMERITVE 

 

Osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 

Osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo knjigovodsko vrednost 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev na dan bilanciranja, ki je razlika 

med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti, ter knjigovodsko vrednost 

dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev. V tej postavki se izkažejo tudi predujmi, dani za 

nakup osnovnih sredstev. Osnovna sredstva zajemajo opredmetena osnovna sredstva in 

neopredmetena sredstva, ki jih ima društvo za ustvarjanje proizvodov ali opravljanje storitev 

oziroma dajanje v najem ali za pisarniške namene in se bodo po pričakovanjih uporabljala v 

več kot enem obračunskem obdobju. Osnovna sredstva se vrednotijo po dokumentirani 

nakupni ceni, povečani za dokumentirane oziroma dokazljive neposredne stroške, ki jih je 

mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se 

zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih 

stopenj, izračunanih iz najkrajših dob koristnosti, ki jih vnaprej določi društvo. 

 

Zaloge 

 

Zaloge zajemajo vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga na koncu obračunskega 

obdobja. Zaloge se vrednotijo po nakupnih cenah, porabljene zaloge pa po FIFO metodi. 

Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo 

sestavljajo kupna cena in neposredni stroški. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. 

 

Terjatve do kupcev 

 

Terjatve do kupcev zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do članov in kupcev 

na dan bilanciranja, ki še niso plačane. V tej postavki se izkažejo tudi tisti zneski dolgoročnih 

terjatev do kupcev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli 

v plačilo, pa še niso plačani. Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 

predpostavki, da bodo tudi plačane. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v 

celotnem znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot 

sporne. 
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Denarna sredstva 

 

Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva na računih, prek katerih društvo posluje, 

depozite na takojšnji odpoklic in gotovino v blagajni. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo zneske kratkoročnih aktivnih časovnih 

razmejitev na dan bilance stanja. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so zneski obveznosti 

ali plačil, ki kot stroški oziroma odhodki še ne vplivajo na poslovnih izid oziroma še ne 

povečujejo vrednosti sredstev, in zneski prihodkov, ki še niso zaračunani, a so že vključeni v 

poslovni izid obračunskega obdobja. 

 

Društveni sklad 

 

Društveni sklad zajema znesek društvenega sklada, revalorizacijske rezerve in rezerve, nastale 

zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti. Če je znesek nepokritega presežka odhodkov večji 

od zneska ostalih sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje 

obveznosti do virov sredstev. Društveni sklad se vrednoti v znesku razlike med vrednostjo 

sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter vrednostjo dolgov skupaj z 

rezervacijami, pasivnimi časovnimi razmejitvami, revalorizacijskimi rezervami in rezervami iz 

vrednotenja po pošteni vrednosti. 

 

Kratkoročni dolgovi do dobaviteljev 

 

Kratkoročni dolgovi do dobaviteljev zajemajo zneske kratkoročnih dolgov na dan bilanciranja 

ter tiste zneske dolgoročnih dolgov do članov in dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v 

naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani. Kratkoročni 

dolgovi se vrednotijo z zneski, ki jih društvo na podlagi verodostojnih listin dolguje upnikom. 

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

  

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo zneske kratkoročnih pasivnih časovnih 

razmejitev na dan bilance stanja. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so zneski vnaprej 

vračunanih stroškov oziroma odhodkov za obdobje 12 mesecev, za katere še niso nastale 

obveznosti, in zneski kratkoročno odloženih prihodkov, za katere so že nastale terjatve ali so 

že bili plačani, vendar še niso izpolnjeni pogoji za njih pripoznanje. 
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Čisti prihodki od prodaje 

 

Čisti prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje trgovskega blaga in storitev ter drugih 

prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 

Pripoznajo se v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo oziroma ko so prejeti. Pripoznajo 

se tudi v obračunskem obdobju ugotovljeni prihodki iz prejšnjih let. 

 

Drugi poslovni prihodki 

 

Drugi poslovni prihodki zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz 

ustanov, dotacij iz proračunskih sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, ki se nanašajo na 

obračunsko obdobje. Pripoznajo se v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo oziroma 

ko so prejeti.  

 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 

 

Nabavna vrednost trgovskega blaga zajema vrednost trgovskega blaga, nabavljenega v 

obračunskem obdobju, obračunanega po nakupnih cenah. Stroški prodanega trgovskega blaga 

se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na začetku obračunskega obdobja, povečane za 

vrednost nabav v obračunskem obdobju, odšteje vrednost zalog na koncu obračunskega 

obdobja. Stroški prodanega trgovskega blaga se pripoznajo v obračunskem obdobju, v 

katerem se trgovsko blago proda. Pripoznajo se tudi v obračunskem obdobju ugotovljeni 

stroški porabljenega materiala ali prodanega trgovskega blaga iz prejšnjih let. Stroški 

porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga, ki so se zadrževali v zalogah, se 

ugotavljajo po FIFO metodi, stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga, ki 

se niso zadrževali v zalogah, pa se pripoznajo v nakupni vrednosti. 

 

Stroški storitev 

 

Stroški storitev zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih 

in fizičnih oseb, ki bremenijo poslovni izid v obračunskem obdobju. Stroški storitev se 

pripoznajo v obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo. Ugotovijo se v znesku, ki ga je 

zaračunal dobavitelj storitve. Med stroške storitev se štejejo tudi stroški službenih potovanj 

zaposlencev, stroški po podjemnih pogodbah, avtorskih pogodbah, nagrade za opravljeno 

delo, sejnine, povračila stroškov članom društva pri opravljanju njegove dejavnosti in 

podobno. 
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Stroški dela 

 

Stroški dela zajemajo zneske plač, nadomestil plač, dajatve v naravi, vrednosti daril in nagrad 

zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega 

razmerja, ter dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo. Znesek 

stroškov dela se ugotovi v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in notranjimi akti, ki se 

nanašajo na prejemke iz delovnega razmerja. Stroški dela se pripoznajo v obračunskem 

obdobju, na katero se nanašajo. 

 

Odpisi vrednosti 

 

Odpisi vrednosti zajemajo zneske stroškov amortizacije, prevrednotovalnih poslovnih 

odhodkov pri neodpredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri drugih postavkah.  

 

Drugi poslovni odhodki 

 

Drugi poslovni odhodki predstavljajo dotacije drugim pravnim osebam, ki jih društvo prenese 

drugim pravnim osebam skladno z nameni, za katere je ustanovljeno. 

 

Finančni prihodki 

 

Finančni prihodki zajemajo zneske obresti in drugih finančnih prihodkov, ki se nanašajo na 

obračunsko obdobje.  

 

Finančni odhodki 

 

Finančni odhodki zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in 

drugih finančnih odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju.  

 

Drugi prihodki 

 

Drugi prihodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov ter druge podobne 

postavke.  
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Drugi odhodki 

 

Drugi odhodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov ter druge podobne 

postavke.  

 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi 

društvo za obračunsko obdobje. Ugotovljeni znesek zmanjša presežek prihodkov 

obračunskega obdobja. 

 

Presežek prihodkov 

 

Čisti presežek prihodkov je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v 

obračunskem obdobju, zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.  

 

Presežek odhodkov 

 

Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja je razlika med (večjimi) odhodki ter 

obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb in prihodki v obračunskem obdobju. 
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4.3 POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA 

DOLGOROČNA SREDSTVA 

 

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva  

 

  2020 2019 2020/2019 

Neopredmetena sredstva 337.709 201.233 1,68 

Popravek neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja 117.112 94.155 1,24 

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev 220.597 107.078 2,06 

Zemljišča, vrednotena po modelu nabavne vrednosti 222 222 1,00 

Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti 1.551.090 1.158.732 1,34 

Popravek in oslabitev vrednosti nepremičnin (tudi zaradi amortiziranja) 214.439 183.829 1,17 

Neodpisana vrednost nepremičnin 1.336.873 975.125 1,37 

Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti 683.892 390.738 1,75 

Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja 203.101 179.018 1,13 

Neodpisana vrednost opreme 480.791 211.720 2,27 

Oprema v gradnji oziroma izdelavi 0 386.548 - 

SKUPAJ 2.038.261 1.680.471 1,21 

 

Gasilska zveza Slovenije ima v lasti zemljišče in zgradbo na Tržaški cesti v Ljubljani ter Slovenski 

gasilski muzej v Metliki.  

 

Amortizacija za osnovna sredstva je bila obračunana po naslednjih stopnjah: 

- programska oprema: 10 % 

- gradbeni objekti in poslovni prostori: od 1,5 do 3,0 % 

- računalniška oprema: 50 %  

- ostala osnovna sredstva: od 10 % do 20 %. 

 

V letu 2020 je Gasilska zveza Slovenije izdelala novo spletno stran, razvila je program za 

gasilska tekmovanja, program za spletno trgovino, program IPS ter program Vulkan 4, zaradi 

česar je bila vrednost neopredmetenih sredstev za 68 % višja kot leta 2019. Neodpisana 

vrednost neopredmetenih sredstev je za 106 % višja na dan 31. 12. 2020 v primerjavi z 31. 12. 

2019, kar je posledica novih nabav. Prav tako je popravek neopredmetenih sredstev zaradi 

amortiziranja višji za 24 % na dan 31. 12. 2020 kot pa na dan 31. 12. 2019. Popravek vrednosti 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je nastal zaradi amortiziranja 

sredstev po določenih stopnjah. Vrednost zemljišč se ni povečala, saj Gasilska zveza Slovenije 

v letu 2020 ni pridobila novih zemljišč, zato je indeks 1,0. Zgradbe so se povečale zaradi 

aktivacije regijskega poligona na Jesenicah, in sicer indeks znaša 1,34. Povečal se je popravek 

zaradi amortiziranja zgradb, in sicer za 17 %, ker so se amortizirale zgradbe nabavljene v 

preteklih letih, največji vpliv na povečanje nabavne vrednosti nepremičnin pa imajo trije 
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regijski poligoni. Neodpisana vrednost nepremičnin je na dan 31. 12. 2020 za 37 % večja kot 

na dan 31. 12. 2019, kar je zopet posledica aktivacije regijskega poligona v septembru 2020. 

 

Oprema in nadomestni deli so se v letu 2020 povečali za 75 % v primerjavi z letom 2019, saj je 

Gasilska zveza Slovenije nabavila interaktivne zaslone za izvedbo usposabljanja na daljavo, 

server in požarni zid, gasilsko vozilo PV-1, kombi ter računalnike. Za potrebe izvajanja 

evropskih projektov smo nabavili monitor in multimedijski voziček. 

 

Na podlagi inventurnega zapisnika smo v letu 2020 odpisali tri računalnike, ki so bili 

neuporabni in dotrajani ter v celoti amortizirani. Poleg tega smo zaradi prodaje odpisali dve 

osebni vozili, ki sta še imeli vrednost. Neodpisana vrednost opreme je kar za 127 % večja na 

dan 31. 12. 2020 v primerjavi s preteklim letom, razlog pa so zgoraj navedene nabave opreme, 

katerih vrednost je znašala kar 843.229,86 EUR. Tudi popravek vrednosti opreme se je v letu 

2020 povečal za 13 %, kar je posledica amortiziranja. Neopredmetena in opredmetena 

osnovna sredstva so se skupaj povečala za 21 % v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zaradi 

velikega obsega novih nabav. 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Zaloge 

 

  2020 2019 2020/2019 

Zaloga blaga v skladišču 142.598 150.502 0,95 

SKUPAJ 142.598 150.502 0,95 

 

Gasilska zveza Slovenije vrednoti zaloge ob prodaji po metodi FIFO. Celotne zaloge 

predstavljajo zaloge trgovskega blaga, ki se prodaja v ekonomatu. Zaloge so skladiščene v 

lastnem skladišču. Padec vrednosti zalog za 5 % na dan 31. 12. 2020 v primerjavi s stanjem leto 

prej je zaradi načina naročanja blaga. Obseg zalog je sicer vsako leto približno enak, saj nam 

to omogoča normalno prodajo brez zaostankov pri izdobavah.  

 

Popis zaloge blaga v ekonomatu je potekal dne 4. 1. 2021 s stanjem na dan 31. 12. 2020, kjer 

se je ugotovil manjko v višini 3.202,15 EUR, kar je posledica odpisa, ki je bil izveden zaradi 

poškodovanosti oziroma zastarelosti določenih artiklov. Knjigovodska vrednost zalog ne 

presega njihove čiste iztržljive vrednosti.  

 

Kratkoročne poslovne terjatve 
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Terjatve so merjene v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

poplačane. Gasilska zveza Slovenije je imela na dan 31. 12. 2020 178.627 EUR kratkoročnih 

terjatev, kar pomeni 52 % zmanjšanje konec leta 2020 glede na leto 2019. Terjatve do kupcev 

iz pridobitne dejavnosti so se glede na preteklo leto zmanjšale za 49 % zaradi bistveno manjše 

prodaje zaradi razglašene epidemije in so znašale 21.797 EUR. Obseg zapadlih terjatev v 

skupnih terjatvah je bil 60 %, ker so kupci zamujali pri plačilih. Temu smo v januarju in 

februarju 2021 posvetili posebno pozornost in v večini izterjali zapadle terjatve. Ob tem velja 

poudariti, da gre za krajše zamude pri plačilih, tako da Gasilska zveza Slovenije nima starih 

terjatev, za katere bi obstajala velika verjetnost, da ne bodo poplačane. Dvomljivih terjatev na 

dan 31. 12. 2020 nismo imeli, saj smo dobili plačan znesek, ki se je konec leta 2019 nahajal na 

postavki dvomljive terjatve. Namreč eno stranko smo v letu 2020 dali v izvršbo, ki je bila 

ugodno zaključena. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini izvirajo iz naročnine na revijo 

Gasilec in so se v letu 2020 povečale za 39 %. Terjatve do kupcev v tujini so v strukturi terjatev 

nepomembne, saj dosegajo le dober odstotek vseh terjatev, poleg tega pa so bile te terjatve 

v večini poplačane v januarju 2021. Terjatve do zaposlenih so iz naslova prostovoljnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja in bodo poplačane v letu 2021 v obliki odtegljajev od 

plače. Te terjatve so ostale na enakem nivoju na dan 31. 12. 2020 kot leto poprej zaradi enakih 

cen dodatnega zdravstvenega zavarovanja.  

 

  2020 2019 2020/2019 

Kratkoročne terjatve do kupcev (profitna dejavnost) 21.797 43.076 0,51 

Dvomljive in sporne terjatve do kupcev 0 549 - 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 2.487 1.792 1,39 

Terjatve do zaposlenih (PDZZ) 2.076 2.076 1,00 

Terjatve na osnovi danih predujmov 0 324 - 

Terjatve iz naslova usposabljanja 24.542 170.633 0,14 

Terjatve do države - DDV 20.174 944 21,38 

Terjatve do države - ZZZS 2.102 12.635 0,17 

Druge terjatve na podlagi pogodb (javni razpis) 10.300 9.165 1,12 

Druge terjatve do državnih inštitucij - DDPO 0 609 - 

Terjatve do MORS 40.000 90.000 0,44 

Terjatve iz naslova evropskih sredstev 55.149 44.537 1,24 

Druge terjatve do članov 0 74 - 

Oslabitev terjatev do kupcev 0 -549 - 

SKUPAJ 178.627 375.864 0,48 

 

Terjatve v višini 24.542 EUR so iz naslova usposabljanja operativnih gasilcev in bodo poravnane 

v mesecu marcu 2021. Padec te postavke za 86 % je razumljiv, saj v zadnjem četrtletju leta 

2020 nismo smeli izvajati nobenih usposabljanj zaradi razglašene epidemije covid-19.  

 

Terjatve do države iz naslova DDV znašajo 20.174 EUR in predstavljajo DDV v računih v znesku 

317,55 EUR, ki se obračunsko nanašajo na leto 2020, prejeli smo jih pa januarja 2021. Preostale 

terjatve na tej postavki so zaradi odbitka DDV v mesecu novembru 2020, ko smo nabavili 

največ opreme. Na dan 31. 12. 2020 smo imeli terjatev do ZZZS-ja za 2.102 EUR, in sicer iz 
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naslova bolniških nadomestil, ki gredo v breme zavoda. Znesek je bil poravnan v januarju 2021. 

Znesek 10.300 EUR predstavlja terjatev do države za izvajanje mladinskih projektov in je bila 

poplačana v februarju 2021. Konec leta 2020 smo imeli terjatev do MORS-a na podlagi aneksa 

gasilsko olimpijado 2021 v višini 40.000,00 EUR, ki je bila poplačana v januarju 2021. Prav tako 

smo na dan 31. 12. 2020 imeli terjatve iz naslova evropskih sredstev, ki so znašale skupaj za 

dva evropska projekta 55.149 EUR in bodo poplačane na podlagi potrjenih poročil v letu 2021. 

Obseg te terjatve se je povečal za 24 %, in sicer zaradi višje realizacije v letu 2020 na postavki 

evropskih sredstev. Gasilska zveza Slovenije drugih terjatev na dan 31. 12. 2020 ni imela. 

Skupni obseg terjatev se je zmanjšal za 52 %, kar je posledica nezmožnosti realizacije programa 

dela na področju usposabljanja ter manjše prodaje na pridobitni dejavnosti zaradi korona 

situacije. 

 

Denarna sredstva 

 

Denarna sredstva predstavljajo denar v blagajni ter denar na transakcijskem računu in 

predstavljajo razpoložljiva sredstva za poravnavo obveznosti društva.  

 

  2020 2019 2020/2019 

Denarna sredstva v blagajni 349 366 0,96 

Denarna sredstva na transakcijskem računu 1.343.020 1.296.616 1,04 

SKUPAJ 1.343.369 1.296.982 1,04 

 

Sredstva iz naslova doplačilne znamke so od leta 2015 dalje in predstavljajo 92 % vseh 

denarnih sredstev na transakcijskem računu. Delno so se sredstva že porabljala za izvajanje 

programov za mladino in za izgradnjo regijskih poligonov iz naslova materialne opremljenosti. 

Tudi v letu 2021 bodo potekale aktivnosti, na podlagi katerih se bodo porabljala sredstva iz 

doplačilne znamke strogo namensko in v skladu z uredbo.  

Preostalih 8 %  finančnih oziroma denarnih sredstev je namenjenih obnovi oziroma pridobitvi 

nove poslovne stavbe ter rednemu delovanje Gasilske zveze Slovenije.  

  

V blagajni je bilo 349EUR gotovine. Sicer imamo s sklepom določen blagajniški maksimum v 

višini 1.300 EUR. 
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

 

Na dan 31. 12. 2020 je Gasilska zveza Slovenije imela kratkoročno odložene stroške oziroma 

odhodke v višini 3.189 EUR, in sicer iz naslova odloženih stroškov zavarovanja, ki se nanašajo 

na leto 2021, saj smo konec leta 2020 kupili dve vozili in ju v skladu s pravili zavarovali, kar je 

vzrok za veliko porast te postavke v primerjavi z letom 2019. Ostalih kratkoročnih časovnih 

razmejitev Gasilska zveza Slovenije konec leta 2020 ni imela. 

 

  2020 2019 2020/2019 

Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki 3.189 992 3,22 

Prehodni konto - CTIF prekturiranje 0 413 - 

SKUPAJ 3.189 1.405 2,27 

 

SKLAD 

 

Društveni sklad 

 

V letu 2020 je Gasilska zveza Slovenije ustvarila skupno 58.878 EUR presežka odhodkov nad 

prihodki oziroma čistega presežka odhodkov obračunskega obdobja predvsem kot posledica 

bistveno zmanjšanih pridobitnih prihodkov. Ustanovitvena vloga znaša 23.500 EUR in se v letu 

2020 ni spremenila glede na leto 2019. Sklad osnovnih sredstev znaša 211.649 EUR in se prav 

tako kot ustanovitvena vloga ni spremenil v letu 2020 glede na leto 2019. Presežek prihodkov 

nad odhodki iz preteklih let znaša 626.801 EUR in je ostal na enaki ravni kot leta 2019. Presežek 

odhodkov nad prihodki iz preteklih let je 180.054 EUR in se je v letu 2020 povečal za 33 % 

zaradi pripisa presežka odhodkov iz preteklih let v višini 44.248 EUR. Društveni sklad tako 

skupaj znaša 623.019 EUR in je zaradi negativnega poslovnega izida v letu 2020 nižji za 9 % v 

primerjavi z letom 2019. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let bo Gasilska zveza Slovenije porabila za 

pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz tekočega leta in preteklih let. Preostanek 

presežka prihodkov nad odhodki bo po potrebi porabila za uresničevanje svojega namena ter 

ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti v prihodnosti.  

 

  2020 2019 2020/2019 

Ustanovitvena in kasnejše vloge 23.500 23.500 1,00 

Sklad osnovnih sredstev 211.649 211.649 1,00 

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let 626.801 626.801 1,00 

Presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let -180.054 -135.806 1,33 

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 0 0 - 

Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta -58.878 -44.248 - 

SKUPAJ 623.019 681.896 0,91 
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REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

 

  2020 2019 2020/2019 

Prejete donacije 16.790 16.790 1,00 

Dolgoročno razmejeni prihodki 1.643.970 1.081.091 1,52 

SKUPAJ 1.660.760 1.097.881 1,51 

 

V letu 2017 smo brezplačno prejeli več muzejskih eksponatov, katerih vrednost smo prikazali 

med prejetimi donacijami že v letu 2017, vrednost pa se do danes ni spremenila, zato je indeks 

1,0. Dolgoročno razmejeni prihodki predstavljajo pridobljena sredstva za regijski poligon, 

poveljniško vozilo PV-2, računalniški program Vulkan ter določeno pridobljeno opremo. V letu 

2020 so se ti dolgoročno odloženi prihodki odpravili v višini obračunane amortizacije za 

obstoječa neopredmetena sredstva ter opredmetena osnovna sredstva, hkrati pa so se 

povečali zaradi regijskega poligona, ki se gradi na Jesenicah in opreme za olimpijado 2021, 

opreme pridobljene iz naslova evropskih sredstev ter ostale nabavljene opreme, za katero smo 

prejeli finančna sredstva, ki se bodo porabljala v prihodnjih letih zaradi obračunavanja 

amortizacije. Indeks 1,51 na postavki dolgoročno razmejenih prihodkov je zaradi povečane 

nabave opreme v letu 2020 v primerjavi z letom 2019. 

 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

 

Kratkoročne poslovne obveznosti 

 

Gasilska zveza Slovenije izkazuje na dan 31. 12.2020 za 58.115 EUR obveznosti do domačih 

dobaviteljev, kar je za 79 % manj kot leto poprej. Razlog za takšen padec obveznosti na 

presečni datum je v tem, da je bila obveznost za izgradnjo regijskega poligona na Jesenicah 

odprta na bilančni datum 31. 12. 2019, nato pa poplačana v letu 2020. Zneski kratkoročnih 

poslovnih obveznosti do dobaviteljev so vrednoteni z zneski iz ustreznih listin oziroma prejetih 

računov od dobaviteljev, kateri so nam izdobavili blago ali opravili storitev v decembru 2020, 

plačilo pa prejeli v letu 2021. Gre za običajne zneske obveznosti na podlagi prejetih računov 

za potrebe izvajanja redne dejavnosti Gasilske zveze Slovenije. Znesek v višini 153 EUR 

predstavlja obveznosti iz naslova kratkoročno prejetih predujmov, kar pomeni, da smo od 

kupcev prejeli plačila, obveznosti do nas pa niso imeli. V začetku leta 2021 smo denar vrnili ali 

pa ga pobotali s terjatvami, ki so nastale v letu 2021.  

 

Del obveznosti v višini 65.413 EUR se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja 

za tuj račun zato, ker so to obveznosti, ki jih ima Gasilska zveza Slovenije do svojih članov iz 
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naslova sofinanciranja zdravstvenih pregledov in za sofinanciranje požara Cerje ter Petrinje ter 

ostalih sofinanciranj. Upravičeni prejemniki so prejeli pogodbe, na podlagi katerih jim bomo 

nakazali finančna sredstva. Do datuma izdelave končnih poročil pogodb še nismo prejeli, zato 

se izkazuje obveznost znotraj te postavke.  V bistvu gre samo za posredniško vlogo, ki jo 

opravlja Gasilska zveza Slovenije med državo in končnimi upravičenci.  

 

  2020 2019 2020/2019 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 58.115 278.839 0,21 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0 99 - 

Kratkoročne obveznosti iz naslova prejetih predujmov 153 2.798 0,05 

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun 65.413 142.932 0,46 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, do članov društva in države 58.087 123.168 0,47 

SKUPAJ 181.767 547.837 0,33 

 

V znesku 58.087 EUR so zajete obveznosti do zaposlenih, do članov društva in do države. Del 

obveznosti v višini 30.768 EUR predstavljajo obveznosti za plače do zaposlencev  in obveznosti 

iz naslova obračuna avtorskih honorarjev in nagrad za mesec december 2020.  

 

Obveznost do članov društva za povračilo potnih stroškov znaša 351 EUR. Obveznost do države 

iz naslova davkov in prispevkov na dan 31.12.2020 znaša 23.675 EUR. Obveznost Gasilske 

zveze Slovenije do društev in druge obveznosti znašajo 3.293 EUR. Med te obveznosti 

prištevamo obveznosti do društev in zvez na podlagi sofinanciranja tekmovanj, motornih žag 

in gasilskih častnikov ter do Ustanove Metoda Rotarja za donacije. 

 

Skupne obveznosti so na dan 31. 12. 2020 manjše za 67 % glede na dan 31. 12. 2019, predvsem 

iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobavitelja, ki je gradil regijski poligon. Pomembno je 

poudariti, da so obveznosti v skupnem znesku 181.767 EUR na dan 31. 12. 2020 nezapadle, saj 

je Gasilska zveza Slovenije poravnavala račune in ostale obveznosti na datum zapadlosti, kar 

narekuje zakonodaja na področju plačilnega prometa.  

 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

 

Gasilska zveza Slovenije ima na podlagi meseca požarne varnosti skupaj iz let 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 in 2020 na voljo 1.240.499 EUR denarnih sredstev, in sicer 824.133 EUR za 

področje materialne opremljenosti in 416.366 EUR za aktivnosti gasilske mladine. Porast v 

višini 5 % je zaradi nezmožnosti porabe sredstev za aktivnosti gasilske mladine zaradi 

razglašene epidemije. Načrtujemo, da bi se vsa sredstva iz znamke porabila v letu 2021 na 

podlagi razdelilnikov o doplačilni znamki, in sicer za delovanje in letovanje gasilske mladine ter 

za izgradnjo gasilskih poligonov, seveda ob predpostavki, da se stanje normalizira in da bomo 

lahko izvajali zadane naloge po programu dela. 
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Tabela prikazuje specifikacijo kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova doplačilne 

znamke po posameznih letih. 

 

  2020 2019 2020/2019 

Mesec požarne varnosti - znamka 2014 0 29.962 - 

Mesec požarne varnosti - znamka 2015 12.554 174.949 0,07 

Mesec požarne varnosti - znamka 2016 144.016 144.016 1,00 

Mesec požarne varnosti - znamka 2017 187.611 187.611 1,00 

Mesec požarne varnosti - znamka 2018 218.125 218.125 1,00 

Mesec požarne varnosti - znamka 2019 249.888 284.816 0,88 

Mesec požarne varnosti - znamka 2020 290.174 0 - 

Sredstva za regijske poligone 138.132 138.132 1,00 

SKUPAJ 1.240.499 1.177.610 1,05 
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4.4 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

POSLOVNI PRIHODKI 

 

Čisti prihodki od prodaje 

 

  2020 2019 2020/2019 

Prihodki ekonomat 208.255 361.177 0,58 

Prihodki uredništvo 208.623 205.447 1,02 

Prihodki muzej 1.371 4.055 0,34 

Prihodki izobraževanje 4.150 14.252 0,29 

Prihodki IPF 592 13.916 0,04 

Prihodki raziskovalno razvojni / evropski projekt 0 2.000 - 

Prihodki gasilska tehnika 1.410 0 - 

Prihodki zaščitni znaki 21.279 25.290 0,84 

Ostali prihodki (kotizacije, udeležbe, AVP, provizija) 7.206 7.230 1,00 

SKUPAJ 452.886 633.367 0,72 

 

Čisti prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so 452.886 EUR in so v tabeli prikazani po 

pridobitnih enotah. Prihodki ekonomata so padli za 42 %, kar je posledica razglašene 

epidemije in prepovedi izvajanja aktivnosti na področju gasilske organizacije. Prihodki 

uredništva so narasli za 2 %, in sicer iz naslova oglaševanja. Prihodki ekonomata in prihodki 

uredništva so vrednostno gledano najbolj pomembni pridobitni prihodki in predstavljajo 92 % 

vseh pridobitnih prihodkov. Prihodki muzeja znašajo 1.371 EUR in so v primerjavi z letom 2019 

padli za 66 %, ker je bil muzej več kot pol leta zaradi korona situacije zaprt. Opozoriti je 

potrebno, da prihodki muzeja v nobenem primeru ne pokrivajo stroškov poslovanja, kar 

pomeni, da smo morali sredstva za delovanje muzeja zagotavljati iz drugih pridobitnih in 

nepridobitnih stroškovnih mest. Prihodki stroškovnega mesta izobraževanje so v letu 2020 

padli za 71 %, kar je posledica izpada usposabljanja zaradi korone. Prihodki IPF so prav tako 

padli, in sicer za 96 %, ker gasilske organizacije niso smele izvajati prireditev. Hkrati je potrebno 

pri tej vrsti prihodkov poudariti, da so IPF prihodki povezani s stroški v enaki višini, tako da to 

stroškovno mesto ne ustvarja niti presežka prihodkov niti presežka odhodkov. Prihodki na 

stroškovnem mestu gasilska tehnika so v letu 2020 znašali 1.410,00 EUR. Prihodki iz naslova 

zaščitnih znakov so padli za 16 %.  

 

Ostali prihodki, ki izvirajo predvsem iz naslova prihodkov, ustvarjenih z izvajanjem delavnic na 

temo varnosti v prometu, kateri predstavljajo kar 27 % teh prihodkov ter prihodki iz akcije 

prodaje gasilskih zvezkov, kateri so znašali 70 % teh prihodkov. K ostalim prihodkom 

prištevamo še neudeležbo na tekmovanjih. 

 

Čisti prihodki od prodaje so se v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 28 % in to 

izključno zaradi razglašene epidemije in prepovedi izvajanja aktivnosti iz programa dela.  
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Drugi poslovni prihodki 

 

  2020 2019 2020/2019 

Dotacije iz proračunskih sredstev na podlagi letne pogodbe 609.470 588.000 1,04 

Dotacije iz proračunskih sredstev / usposabljanje 325.869 560.342 0,58 

Ostale finančne transakcije (MORS aneksi) 70.715 208.953 0,34 

Dotacije - rezervacije za OS 79.291 58.686 1,35 

Ostale finančne transakcije (Urad RS za mladino) 20.600 18.330 1,12 

DOTACIJE IZ PRORAČUNSKIH SREDSTEV 1.105.946 1.434.311 0,77 

Mesec požarne varnosti - doplačilna znamka 111.216 254.284 0,44 

Donacije pravnih in fizičnih oseb 36.033 31.715 1,14 

DONACIJE  147.249 286.000 0,51 

EVROPSKA SREDSTVA 34.144 38.404 0,89 

ČLANARINE 30.300 30.280 1,00 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 6.555 12.303 0,53 

  1.324.194 1.801.298 0,74 

 

Drugi poslovni prihodki iz nepridobitnega dela znašajo 1.324.194 EUR in so delno financirani s 

strani države (1.105.946 EUR), delno iz donacij (147.249 EUR), del predstavljajo članarine v 

višini 30.300 EUR, prihodki iz evropskih sredstev so v letu 2020 bili v višini 34.144 EUR, razlika 

v višini 6.555 EUR pa so pridobitni prihodki, ki so nastali na podlagi prevrednotovalnih 

poslovnih prihodkov zaradi prodaje osnovnih sredstev. Skupno so drugi poslovni prihodki v 

letu 2020 padli za 26 %. 

 

Prihodki iz dotacij iz proračunskih sredstev so se v letu 2020 povečali za 4 % glede na leto 2019. 

Prihodki iz proračunskih sredstev za usposabljanje so se zmanjšali za 42 %, in sicer zaradi 

prepovedi izvajanja usposabljanja za skupno skoraj pol leta. Med ostale finančne transakcije 

prištevamo prihodke za informatiko, opremo in olimpijado. Ti prihodki so vsako leto za različni 

namen, zato neposredna primerjava s preteklim letom ni smiselna. Povečali so se tudi prihodki 

iz odprave dolgoročnih razmejitev za amortizacijo osnovnih sredstev, in sicer za 35 %, kar je 

logično, ker imamo v uporabi tri regijska poligona, in sicer v Ormožu, Radljah ob Dravi in 

Jesenicah ter ostalo opremo, katere amortizacijo pokrivamo iz dolgoročnih razmejitev. 

 

Znesek 111.216 EUR so prihodki iz naslova porabe sredstev doplačilne znamke iz let 2014, 

2015 in 2019. Ti prihodki so nastali na podlagi izvajanja mladinskih programov, ki bremenijo 

doplačilno znamko v skladu z Uredbo ter materialno opremljenost zaradi aktivacije poligona.  

 

V letu 2020 smo prejeli 36.033 EUR donacij, in sicer del iz naslova dohodnine, del pa od 

posameznih fizičnih in pravnih oseb in smo jih porabili strogo v skladu z namenom porabe za 

izvajanje programov v skladu s sprejetim programom dela. Obseg donacij se je povečal za 14 

% v letu 2020 glede na leto 2019, predvsem zaradi donacij iz dohodnine.  
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POSLOVNI ODHODKI 

 

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 

 

  2020 2019 2020/2019 

Stroški prodanega trgovskega blaga - ekonomat 124.288 187.288 0,66 

SKUPAJ 124.288 187.288 0,66 

 

Pri nabavni vrednosti prodanega blaga je zaznati zmanjšanje v višini 34 %, zaradi zmanjšanega 

obsega prodaje v ekonomatu, kar je posledica nezmožnosti normalnega delovanja v letu 2020. 

 

Stroški materiala  

 

  2020 2019 2020/2019 

Stroški materiala v zvezi z izvajanjem programa dela in izobraževanja 119.449 261.263 0,46 

Stroški električne energije, goriva in ogrevanja 12.067 19.791 0,61 

Stroški odpisa drobnega inventarja 6.835 19.210 0,36 

Stroški pisarniškega materiala 7.225 11.135 0,65 

Stroški strokovne literature 6.072 16.216 0,37 

Drugi materialni stroški 9.340 9.524 0,98 

SKUPAJ 160.988 337.138 0,48 

 

Stroški materiala so cenovno izraženi potroški neposrednega materiala in tistega materiala, 

na katerega se nanašajo posredni stroški nabavljanja, prodajanja in delovanja Gasilske zveze 

Slovenije. Stroški porabljenega materiala se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so 

praviloma povezani z delovanjem Gasilske zveze Slovenije. Materialni stroški so v letu 2020 v 

primerjavi z letom 2019 za 52 % nižji zaradi razglašene epidemije. Stroški materiala v zvezi z 

izvajanjem programa dela in izobraževanja so se zmanjšali za 54 % v letu 2020 glede na leto 

poprej. Stroški električne energije, goriva in ogrevanja so se zmanjšali za 39 %, prav tako so se 

zmanjšali stroški odpisa drobnega inventarja, in sicer v višini 64 %. Tudi druge vrste stroškov 

znotraj te skupine so se zaradi znane situacije zmanjšale v letu 2020 glede na leto 2019, in 

sicer stroški pisarniškega materiala in tonerjev za 35 %, stroški strokovne literature za 63 % in 

drugi materialni stroški za 2 %.  

 

Stroški storitev 

 

Stroški storitev so stroški, ki se ne štejejo za stroške materiala, dela in amortizacije. Stroški 

storitev se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo, da so praviloma povezani z izvajanjem 

dejavnosti Gasilske zveze Slovenije. Skupen strošek storitev je za 32 % nižji leta 2020 kot v letu 

2019, kar je posledica razglašene epidemije in prepovedi izvajanja vseh aktivnosti. Skorajda 

vse postavke stroškov znotraj te skupine beležijo indeks nižji od 1 zaradi navedenega razloga.  
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Stroškov najemnin v letu 2020 nismo imeli, stroški pravnih in revizijskih storitev so se zmanjšali 

za 23 %, saj nismo rabili toliko pravne pomoči kot leto poprej.  Povečali so se stroški 

zavarovanja za 11 %, kar je posledica nabave novih osnovnih sredstev – avtomobilov, ki smo 

jih na novo zavarovali. Stroški povračila članom za kilometrino, dnevnice in nočitve so se 

zmanjšali za 70 %, prav tako so se zmanjšali stroški izvajanja usposabljanja za 48 %. Precejšen 

padec beležimo tudi pri stroških tekočega vzdrževanja in vzdrževanja računalniške opreme, in 

sicer kar 42 %. K stroškom tekočega vzdrževanja prištevamo stroške v zvezi z vzdrževanjem 

osnovnih sredstev ter stroške v zvezi z vzdrževanjem informacijskega okolja. Stroški bančnih 

storitev so se povečali za 10 %, saj so banke uvedle novo nadomestilo za prosta finančna 

sredstva na transakcijskem računu. Na tej postavki so tudi stroški plačilnega prometa, ki so 

odvisni od števila transakcij, ki pa so bile kljub epidemiji številčne, saj smo bili v letu 2020 

posrednik za izplačilo sredstev za nabavo dihalnih aparatov, zdravniških pregledov in za požar 

na Petrinju. Za 28 % so se zmanjšali stroški honorarjev za revijo Gasilec, to pa zato, ker smo 

avtorje plačevali preko avtorskih pogodb namesto pogodb o sodelovanju. Stroški drugih 

storitev so na približno enakem nivoju v letu 2020 kot leto poprej, kar je razumljivo, saj sem 

prištevamo stroške provizije pri prodaji doplačilne znamke, kar predstavlja kar 87 % vseh teh 

stroškov.  

 

  2020 2019 2020/2019 

Stroški najemnin 0 14.555 - 

Stroški pravnih in revizijskih storitev 14.335 18.667 0,77 

Stroški zavarovanja 11.093 10.018 1,11 

Stroški dnevnic, kilometrin, nočitev, povezani s službenimi potovanji 26.403 87.523 0,30 

Stroški izobraževanja / usposabljanja 79.409 151.442 0,52 

Stroški tekočega vzdrževanja (vzdrževanje OS in računal. storitve) 47.147 80.688 0,58 

Stroški bančnih storitev 3.683 3.342 1,10 

Stroški reprezentance in reklame 1.511 3.228 0,47 

Stroški honorarjev revije Gasilec 15.315 21.334 0,72 

Stroški drugih storitev 83.323 85.568 0,97 

Stroški poštnih storitev 45.552 54.892 0,83 

Stroški tiskarskih storitev 72.484 80.768 0,90 

Stroški intelektualnih storitev 42.380 55.071 0,77 

Stroški izobraževanja - seminarjev 3.490 0 - 

Stroški izobraževanja - evropski projekt 0 8.400 - 

Drugi stroški storitev (tel., inter., voda, komun., varov., zdr. pregled…) 13.671 13.731 1,00 

Stroški IPF 577 13.712 0,04 

Stroški nagrad 42.553 39.956 1,06 

Stroški avtorskih honorarjev 138.560 224.722 0,62 

Stroški podjemnih pogodb 44.395 42.906 1,03 

SKUPAJ 685.881 1.010.521 0,68 

 

Stroški poštnih storitev so se zmanjšali za 17 % zaradi zmanjšanja prodaje v ekonomatu in 

posledično manjšega obsega pošiljanja paketov. Stroški tiskarskih storitev so se zmanjšali za 

10 %, prav tako so se zmanjšali stroški intelektualnih storitev, in sicer za 23 %. Sem prištevamo 

stroške priprave javnega razpisa za regijske poligone, izdelave projekta tipizacije ter strokovno 
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sodelovanje pri projektu CTIF. V letu 2020 je Gasilska zveza Slovenije imela tudi 3.490 EUR 

stroškov izobraževanja in seminarjev, kar je posledica usposabljanja za delo z droni ter drugih 

strokovnih seminarjev. Drugi stroški storitev, kamor prištevamo stroške telefona, interneta, 

varovanja, vode, komunalnih storitev in drugo, so v letu 2020 ostali na isti ravni kot leta 2019. 

Stroški IPF so se zmanjšali kar za 96 %, vendar so neposredno povezani s prihodki na tem 

stroškovnem mestu, saj gre za poravnavo nadomestila za predvajanje glasbe na javnih 

prireditvah, ki pa jih v letu 2020 praktično ni bilo zaradi prepovedi zbiranja ljudi zaradi covid-

19. Stroški nagrad funkcionarjem so nastali na podlagi izplačil na osnovi pravilnika in so se 

povečali za 6 %, kar je posledica rasti minimalne plače. Stroški avtorskih honorarjev so se 

zmanjšali za 38 % zaradi bistveno zmanjšanega obsega usposabljanja. Stroški podjemnih 

pogodb so se povečali za 3 %, kar je v bistvu normalno, saj so ti stroški neposredno povezani z 

opravljanjem in izvajanjem pregledov gasilske opreme ne terenu, kar se je v letu 2020 kljub 

ustavljanju javnega življenja izvajalo, saj mora biti oprema v vsakem trenutku izpravna. 

 

Stroški dela 

 

  2020 2019 2020/2019 

Stroški plač in nadomestil 516.078 458.364 1,13 

Stroški povračila stroškov (prehrana, prevoz, regres) 27.287 30.659 0,89 

Stroški prispevkov na plače 82.020 72.695 1,13 

Stroški regresa 14.000 14.731 0,95 

Stroški PDPZ premije 4.519 4.948 0,91 

SKUPAJ 643.904 581.398 1,11 

 

Strošek plač je v skladu s pravilnikom, ki je veljal v letu 2020. Stroški dela so v letu 2020 v 

primerjavi z letom 2019 narasli za 11 %. Vzrok za rahlo povečanje je rast minimalne plače ter 

vračanje na delo z daljše bolniške odsotnosti. Plače zaposlenih se v letu 2020 sicer niso 

spreminjale, prav tako ne količniki ali dodatki. 

 

Odpisi vrednosti – amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki 

 

  2020 2019 2020/2019 

Stroški amortizacije opred. in neopred. osnovnih sredstev 106.740 83.843 1,27 

Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev 1.098 1.341 0,82 

Prevrednotovalni odhodki zaradi v zvezi z osnovnimi sredstvi 0 367 - 

Prevrednotovalni odhodke v zvezi z zalogami 6.234 2.037 3,06 

SKUPAJ 114.072 87.587 1,30 

 

Gasilska zveza Slovenije pri obračunu amortizacije uporablja metodo enakomernega 

časovnega amortiziranja. Pri določitvi amortizacijskih stopenj se izhaja iz pričakovanega 

fizičnega izrabljanja osnovnih sredstev, pri čemer se upošteva tudi zakonsko določena 

amortizacijska stopnja. Obračunsko obdobje znotraj poslovnega leta je en mesec, kar pomeni, 
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da je amortizacija enakomerno porazdeljena po posameznih časovnih obdobjih. Ob koncu 

obračunskega leta se naredi dokončni obračun amortizacije. Porast stroškov amortizacije za 

27 % je posledica tega, da se je v letu 2020 celo leto amortizirala vsa oprema, tudi tista, ki smo 

jo nabavili konec leta 2019. Poleg tega smo v novembru 2020 izvedli finančno gledano velik 

obseg nabav osnovnih sredstev (za 356.140 EUR), ki so se začela amortizirati v decembru 2020 

in bodo imela vpliv na večjo amortizacijo tudi v letu 2021. Prav tako se je v septembru 2020 

začel amortizirati še tretji regijski poligon. V letu 2020 smo odpisali terjatve do nekaterih 

kupcev, katerih nismo mogli izterjati, stroški izvršbe pa bi presegli višino terjatve. 

Prevrednotovalnih odhodkov pri osnovnih sredstvih nismo imeli, medtem ko so 

prevrednotovalni odhodki pri zalogah nastali zaradi uskladitve z dejanskim stanjem v 

materialnem knjigovodstvu in glavni knjigi povezano z inventuro.  

 

Skupni strošek odpisa vrednosti je porastel za 30 % v letu 2020 glede na leto 2019 predvsem 

zaradi višjega stroška amortizacije. 

 

Drugi poslovni odhodki 

 

  2020 2019 2020/2019 

Dotacije regijski sveti 45.254 45.233 1,00 

Dotacije gasilske zveze 0 1.000 - 

Dotacije prostovoljna gasilska društva 0 17.458 - 

Dotacije po doplačilni znamki 6.262 66.680 0,09 

Dotacije po doplačilni znamki - letovanje 22.810 90.679 0,25 

Stroški izvajanja tečajev motornih žag (sofinanciranje društev in zvez) 4.338 20.993 0,21 

Strošek tečaja gasilske častnike 19.210 3.821 5,03 

Sofinanciranje gasilskih tekmovanj 1.800 15.300 0,12 

Sofinanciranje posvetov in kotizacije 100 481 0,21 

Ostali stroški (članarina, stavbno zemljišče, odjavljeno vozilo,…) 1.739 1.661 1,05 

DDV poračun odbitnega deleža 0 2.221 0,00 

Davčno nepotrebni stroški 6.000 0 - 

Stroški kotizacija olimpijada  0 10.217 - 

SKUPAJ 107.513 275.743 0,39 

 

Tabela prikazuje izplačane dotacije, ki jih je Gasilska zveza Slovenije namenila po programu 

dela gasilskim zvezam in prostovoljnim gasilskim društvom. Stroški za dotacije za regijske svete 

so v letu 2020 ostali na enaki višini kot leto poprej. Stroški dotacij za gasilske zveze in 

prostovoljna gasilska društva v letu 2020 niso nastali, saj gre na tej postavki za stroške  za 

izvajanje dejavnosti na terenu, ki jih delno sofinancira Gasilska zveza Slovenije organizatorjem 

gasilskih aktivnosti, ki pa v preteklem letu žal niso bile izvedene. Na postavki dotacije po 

doplačilni znamki, kjer je Gasilska zveza Slovenije sofinancirala programe gasilske mladine, 

beležimo kar 91 % padec v letu 2020 glede na leto 2019. Stroški dotacij za letovanje gasilske 

mladine so padli za 75 %. Oboje je posledica prepovedi zbiranja ljudi zaradi epidemije, kar je 

povzročilo neizvedbo programa dela. Tudi na postavki stroškov izvajanja tečajev za motorne 
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žage je padec za 79 %, ker se usposabljanja niso smela izvajati. Obseg tečaja za gasilske 

častnike se je povečal za petkrat, ker je bil začetek tečajev v letu 2019, zaključil pa se je v letu 

2020. Poleg teh tečajev so se nekateri pričeli in zaključili v letu 2020, zato tak porast. Stroški 

sofinanciranja gasilskih tekmovanj so se zmanjšali, ker se gasilska tekmovanja niso smela 

izvajati. V letu 2020 nismo imeli poračuna odbitnega deleža DDV, saj je le ta ostal 28 %, kakršen 

je bil tudi v letu 2019. V letu 2019 so nastali tudi stroški kotizacije za udeležbo na olimpijadi v 

Švici, katerih v letu 2020 ni bilo. Značilnost te vrste stroškov je, da se pojavlja vsako drugo leto. 

 

Drugi poslovni odhodki so se v letu 2020 zmanjšali za 61 % v primerjavi z letom 2019 zaradi 

vseh zgoraj navedenih razlogov. 

 

Finančni prihodki 

 

  2020 2019 2020/2019 

Finančni prihodki 1 274 0,00 

SKUPAJ 1 274 0,00 

 

Finančni prihodki so prihodki od obresti od pozitivnega stanja na transakcijskem računu in jih 

v letu 2020 praktično ni bilo. 

 

Finančni odhodki 

 

Gasilska zveza Slovenije je v letu 2020 imela 2 EUR finančnih odhodkov, in sicer zaradi 

zamudnih obresti. 

 

  2020 2019 2020/2019 

Finančni odhodki 2 25 1,28 

SKUPAJ 2 25 1,28 

 

Drugi prihodki 

 

  2020 2019 2020/2019 

Drugi prihodki 893 537 1,66 

SKUPAJ 893 537 1,66 

 

Med drugimi prihodki prikazujemo pozitivne parske izravnave in tečajne razlike ter 

odškodnine, ki niso povezane s poslovnimi učinki. Drugi prihodki so se v letu 2020 glede na 

leto 2019 povečali za 66 %, vendar to v znesku pomeni le 356 EUR. 
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Drugi odhodki 

 

Med drugimi odhodki so prikazane negativne evrske izravnave. V letu 2020 je bila v tej postavki 

zajeta tudi odbitna franšiza. Obseg stroškov se je povečal kar za 8-krat, vendar v znesku to 

pomeni le 179 EUR. 

 

  2020 2019 2020/2019 

Drugi odhodki 204 25 8,16 

SKUPAJ 204 25 8,16 

 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

 

  2020 2019 2020/2019 

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 - 

SKUPAJ 0 0 - 

 

Za leto 2020 Gasilska zveza Slovenije ni zavezana za plačilo davka od dohodka pravnih oseb, 

ker je leto zaključila s čistim presežkom odhodkov v višini 58.878 EUR. Glavni razlogi za to so 

na pridobitni dejavnosti, saj zaradi razglašene epidemije v zvezi s korona virusom nismo smeli 

izvajati dejavnosti in smo tako dosegli le 60 % zadanega finančnega plana za leto 2020.  
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Izjava vodstva Gasilske zveze Slovenije 

 

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je odgovorno, da vsako poslovno leto pripravi Letno poročilo 

in računovodske izkaze v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi 

standardi, ki jih objavi Slovenski inštitut za revizijo tako, da ti predstavljajo resnično in pošteno 

sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja Gasilske zveze Slovenije za leto, v konkretnem 

primeru končano 31. 12. 2020.  

 

Nadzorni odbor in Plenum Gasilske zveze Slovenije potrdita in sprejmeta Letno poročilo 

Gasilske zveze Slovenije  za poslovno leto 2020. Vodstvo potrjuje, da so bile pri izdelavi 

računovodskih izkazov dosledno uporabljene računovodske usmeritve, da so bile 

računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja in da Letno 

poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Gasilske zveze Slovenije 

in izidov njenega poslovanja za leto 2020. 

 

Vodstvo Gasilske zveze Slovenije je odgovorno tudi za ustrezno vodenje računovodstva, za 

sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so 

računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 

društva ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Ljubljana, februar 2021  

 

Vodja za področje                                             Poveljnik:                                           Predsednik: 

splošnih zadev:  

MMag. Suzana Kralj                                        Franci Petek                                     Janko Cerkvenik      

                                                                                           

                                                                


