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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta 1912-23-0001 – Izgradnja zmogljivosti 
za gašenje požarov iz zraka veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 pri 
proračunskem uporabniku 1912 – Uprava RS za zaščito in reševanje – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 
109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 
31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni 
list RS, št. 150/22) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

V veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 se skladno s priloženo tabelo uvrsti novi 
projekt:

1912-23-0001  – Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka.

                                                                                Barbara Kolenko Helbl
                                                                                         generalna sekretarka vlade

Priloge:
1912-23-0001  – Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka.

Prejmejo:
Ministrstvo za obrambo,
Ministrstvo za finance.
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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:
mag. Marko Lovše, generalni sekretar
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:
Projekt Uprave RS za zaščito in reševanje z nazivom Izgradnja zmogljivosti za gašenje 
požarov iz zraka uvrščamo na obravnavo na Vlado RS zaradi uvrstitve v veljavni Načrt 
razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026.
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:
Projekt je namenjen izgradnji zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka. Osnovno 
zmogljivost bodo zagotavljala nova manjša, namenska letala za gašenje požarov. Cilj 
projekta je nakup štirih lahkih letal ter izgradnja nacionalne zmogljivosti za boj proti 
požarom iz zraka znotraj meja. Izhodiščna vrednost projekta znaša 21.645.959,00 EUR z 
DDV.
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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 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

URSZR

1912-23-0001
»Izgradnja 

zmogljivosti za 
gašenje požarov 

iz zraka«

5890
»Gradnje in 

adaptacije«�
0,00 0,00

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 

URSZR

1912-21-0010
»Odpornost na 
nesreče SLO  -

SERCID«

5890
»Gradnje in 

adaptacije«�
11.356.236 10.289.723,00

SKUPAJ 11.356.236,00 10.289.723,00
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

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

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

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bi lo predhodno objavl jeno na spletni  strani  
predlagatelja:

NE

Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 
10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za 
predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Rudi Medved
državni sekretar

Poslano:
- naslovniku,
- SGS,
- URSZR.
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OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga uvrstitev projekta v veljavni Načrt razvojnih programov 
2023– 2026 pri proračunskemu uporabniku 1912 – Uprava RS za zaščito in reševanje. O 
uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov v skladu s petim odstavkom 31. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 - 2024 (Uradni list RS št. 
150/22) odloča Vlada Republike Slovenije.

1. 1912-23-0001 – Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka

Na področju proračunske porabe: 07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 
glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
nosilni podprogram – 070302 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
proračunske postavke: 

- 5890 – Gradnje in adaptacije

Namen investicije je izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka. Osnovno 
zmogljivost bodo zagotavljala nova manjša, namenska letala za gašenje požarov. Z 
namenskimi letali bodo postavljeni temelji izgradnje zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka. 
Z nakupom letal za gašenje, se bo Slovenija pridružila ostalim članicam EU, ki imajo svojo 
lastno gasilsko floto letal za gašenje in še dodatno okrepila zmogljivosti v bojih proti 
vsakoletnim požarom v naravi. Na podlagi opredeljenih ciljev projekta so objektni in 
namenski cilji izgradnja nacionalne primarne zmogljivosti za boj proti požarom iz zraka 
znotraj meja in ZP RS ter nakup štirih lahkih letal za gašenje požarov iz zraka. Poleg 
vzpostavitve cilja se z vzpostavitvijo zmogljivosti odpirajo sledeče možnosti Slovenije, tako 
na področju bilateralnega sodelovanja na področju boja proti požarom iz zraka s sosednjimi 
državami, kot tudi sodelovanja v skupnem projektu boja proti požarom iz zraka EU.

Cilj investicije: 
Trenutni trendi kažejo na to, da bo Slovenija zaradi podnebnih sprememb vsako leto bolj 
ogrožena s strani požarov v naravi. V luči tega splošnega problema in nedavnih dogodkov na 
Krasu, je potrebno zagotoviti gasilcem in vsem ostalim enotam, ki se spopadajo s požari 
primerno zmogljivost, ter obenem razbremeniti letalske enote Slovenske vojske in Policije, da 
bodo lahko opravljale osnovne naloge iz svojega poslanstva. Nakup štirih letal bo Sloveniji 
omogočilo izgradnjo nove nacionalne zmogljivosti za gašenje požarov iz zraka. Letala bodo 
med sezono požarov neprekinjeno v pripravljenosti (v svetlem delu dneva). S tem bo
Slovenija pripravljena na izzive prihodnosti saj se ocenjuje, da bodo požari zaradi podnebnih 
sprememb v poletnih mesecih postali stalnica.

Izhodiščna vrednost projekta 1912-23-0001 – Izgradnja zmogljivosti za gašenje požarov iz 
zraka znaša 21.645.959,00 EUR z DDV. Na predlog MF je MORS začasno za potrebe 
izvajanja nujnih aktivnosti nakupa letal za gašenje zagotovil vir financiranja znotraj URSZR, 
dokler ne bodo vzpostavljene potrebne pravne podlage za izvajanje kohezijske politike za 
obdobje 2021 – 2027. Gradivo je bilo predhodno usklajeno z SVRK.
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