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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) je Vlada Republike 
Slovenije na ____ redni seji, dne ______, sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi ter jo objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                         Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                          vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
- Ministrstvo za obrambo
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
 .
5. Kratek povzetek gradiva:
S predlagano spremembo Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12) se 
povišuje odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi 
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zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti. S tem bo zagotovljen višji pritok 
požarne takse za izboljšanje požarne varnosti na lokalni in državni ravni.

Višina požarne takse se s pet odstotkov poviša na devet odstotkov od osnove za obračun 
požarne takse. S tem se zagotavlja višja sredstva lokalnim skupnostim, za sofinanciranje 
nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, in državi, 
za financiranje dejavnosti širšega pomena vključno s standardiziranimi gasilskimi zavarovanji 
pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in 
objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

Predlagana sprememba Uredbe o požarni taksi je neposredno povezana s predlogom 
spremembe tretjega odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki v 
povezavi s financiranjem standardiziranih gasilskih zavarovanj, ki preide z lokalnih skupnosti 
na državo, kot to določa Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20). V 
predlogu Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, se namreč predlaga 
spremembo spodnje meje odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za sofinanciranje 
nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s 
sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih
DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije               NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Sprememba 5. člena Uredbe o požarni taksi pomeni višji pritok požarne takse z 9 milijonov 
eurov na 18 milijonov eurov letno.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1
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SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA.

Predlog zakona je bil Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije in Združenju 
mestnih občin Slovenije posredovan v mnenje 16. 12. 2021.

Združenje mestnih občin Slovenije je podalo soglasje k predlogu dne 21. 12. 2021.

Združenje občin Slovenije na predlog uredbe ni imelo pripomb, podali so le dodatne 
predloge.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno objav l jeno na sp letn i  s t ran i  
predlagatelja:

DA

Javna objava predloga uredbe na podportalu E-demokracija, med katero je bilo mogoče 
sporočiti mnenja, predloge in pripombe je trajala od 16. decembra 2021 do 23. decembra 
2021. 
Predlog uredbe je bil 16. 12. 2021 posredovan v mnenje Slovenskemu zavarovalnemu 
združenju, ki je odgovor posredovalo 23. 12. 2021. Menijo, da za namen financiranja 
standardiziranih gasilskih zavarovanj ni potrebno 100-odstotno povišanje stopnje požarne
takse. Poleg tega predlagajo, da se čas veljavnosti predloga uredbe podaljša na eno leto 
od uveljavitve te uredbe zaradi prilagoditve poslovanja zavarovalnic, prav tako predlagajo, 
da se sprememba uredbe nanaša le na nove zavarovalne pogodbe. Predlogu zvišanja 
stopnje požarne takse nasprotujejo in dodajajo, da je plačevanje davkov in prispevkov 
običajno zakonska materija.

Pripombe Slovenskega zavarovalnega združenja so bile delno upoštevane, in sicer se 
predlaga zvišanje požarne takse na devet in ne več na deset odstotkov. Podaljšan je bil 
tudi čas začetka veljavnosti uredbe, in sicer na trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
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                                                  Mag. Matej Tonin
                                                       MINISTER

Poslano:
- naslovniku
- URSZR
- SGS
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PREDLOG

Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o požarni taksi

1. člen

V Uredbi o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12) se v 5. členu število »5« 
nadomesti s številom »9«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA 2021-1911-0026

Vlada Republike Slovenije

    Janez Janša

      predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Pravno podlago za predlagano uredbo predstavlja 59. člen Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 –
ZFRO), ki Vlado Republike Slovenije pooblašča, da določi višino, roke in način plačevanja 
požarne takse.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon o varstvu pred požarom določa splošni rok za sprejem obravnavane uredbe.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) je bila leta 1994 sprejeta 
Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 22/94 in 11/97), nato pa leta 2006 nova Uredba o 
požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12; v nadaljnjem besedilu: uredba), ki je bila do 
zdaj novelirana enkrat, in sicer leta 2012.

Z uredbo se na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom podrobneje določajo 
višina, roki in način plačevanja požarne takse. Uredba določa tudi zavezance za plačilo 
požarne takse, osnovo za obračun požarne takse in nadzor ter globe za prekrške zaradi 
nepravilnega obračunavanja ali neplačevanja požarne takse.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu uredbe

Na drugih področjih predlagana uredba nima neposrednih učinkov.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu

S tem členom se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora 
plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti. Višina 
požarne takse se s pet odstotkov poviša na devet odstotkov od osnove za obračun požarne 
takse.

Povišanje požarne takse pomeni višji pritok požarne takse, iz katere se zagotavljajo višja 
finančna sredstva lokalnim skupnostim za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske 
zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah in državi za financiranje dejavnosti širšega 
pomena vključno s standardiziranimi gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije 
in standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo 
gasilske organizacije v okviru opravljanja svojih nalog.
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Na podlagi spremembe 5. člena uredbe je pritok požarne takse za leto 2022 (in nadaljnja 
leta) ocenjen na 18 milijonov evrov. Ob spremembi tretjega odstavka 58. člena ZVPoz, s 
katerim se spreminja spodnja meja odstotka finančnih sredstev požarne takse, ki se namenja 
za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih 
enotah, s sedanjih 70 odstotkov na 50 odstotkov, bo od ocenjenega letnega pritoka požarne 
takse v višini 18 milijonov evrov 9 milijonov evrov namenjenih za lokalne skupnosti za 
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih 
enotah ter 9 milijonov evrov državi za dejavnost širšega namena.

Sprememba tega člena zagotavlja tudi pogoje za realizacijo zaveze države, ki je bila z 
Zakonom o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) z občin prenesena na 
državo glede financiranja standardiziranih gasilskih zavarovanj. Tako se poleg zmanjšanja 
stroškov iz naslova financiranja gasilskih zavarovanj v višini 5,5 milijona evrov lokalnim 
skupnostim zvišuje pritok požarne takse s 6,3 milijona evrov na 9 milijonov evrov.

K 2. členu
Določi se začetek veljavnosti uredbe, in sicer trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, da imajo zavarovalnice čas za prilagoditev sistema obračunavanja 
požarne takse.
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