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1. POSLANSTVO IN VIZIJA
Vizija požarnega sklada je predvsem prispevati k boljši požarni varnosti v Republiki Sloveniji.
Naše poslovanje je skrbno, odgovorno, preudarno in učinkovito razpolaganje s sredstvi požarnega sklada s ciljem povečanja opremljanje državnih
in lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred požarom ter vključitev različnih organizacij na področju varstva pred
požarom v Republiki Sloveniji.

2. PREDSTAVITEV
Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva proračuna in se zbirajo ter porabljajo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06).
Sredstva požarne takse se vodijo v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, na samostojni proračunski
postavki 4791 - požarni sklad. Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom s sredstvi požarnega sklada razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada (v nadaljevanju Odbor), ki ga imenuje Vlada RS.
Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi Sklepa Vlade RS št. 423-03/2001-5, z dne 30.04.2002, ki določa, da se 70% nameni za izvajanje
nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Ostalih 30% je namenjenih za
programe širšega pomena v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom. Delitev sredstev za izvajanje nalog požarnega varstva lokalnim
skupnostim se izvaja na podlagi Zakona o varstvu pred požarom, pri čemer se za posamezno občino upoštevajo merila, ki jih je sprejela Vlada RS
s sklepom št. 423-03/2001-4, z dne 16.04.2002.

3. USMERITVE IN CILJI
3.1. Zakonske in druge pravne podlage
Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva proračuna in se zbirajo ter porabljajo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št.3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)ter v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/2009)
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3.2. Dolgoročni cilji
Z upoštevanjem virov ogrožanja ter stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami doseženega z uresničevanjem Nacionalnega
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije leta 2002, s to resolucijo Državni zbor
Republike Slovenije določa nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, ki posebej opredeljuje naloge kot
so spodbujanje ukrepov in aktivnosti, ki širijo zavarovanje, spodbujajo preventivne ali zaščitne ukrepe in nadaljujejo programe nacionalnega
pomena za izboljšanje priprav na požare v naravnem okolju, za ukrepanje ob izbruhih nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, za ukrepanje ob
nenadnem onesnaženju morja, za ukrepanje ob množičnih nesrečah in nesrečah v avtocestnih predorih ter ob vremenskih ujmah, posodabljanju
gasilske zaščitne in reševalne opreme , ter izenačevanju opremljenosti gasilskih enot ter njihovemu stalnemu usposabljanju.

3.3. Kratkoročni prednostni cilji v letu 2012
V letu 2112 se bo nadaljevalo s povečevanjem opremljenosti z sredstvi za pomoč gasilskim enotam ob velikih vremenskih ujmah, pričelo se bo z
izvajanjem programa zagotavljanja RKB zaščitnih sredstev za gasilske enote širšega pomena ter zagotovitve potrebnih kapacitet za RKB
dekontaminacijo poškodovanih.
Za potrebe usposabljanja gasilcev se bo v izobraževalnem centru Pekre za potrebe gasilstva v SV Sloveniji zagotovila steza za preizkus IDE, kakor
tudi nov poligon z garderobami v centru Sežana. Nadaljevalo se bo z izvajanjem programov nabave sredstev zvez, dihalnih aparatov, specialne
opreme za gašenje požarov na Krasu, opreme za preprečevanje onesnaženja voda, sofinanciranjem nakupa specialnih vozil in opreme (Kras),
sofinanciranje usposabljanja prostovoljnih gasilcev in njihovih zdravstvenih pregledov in drugih nalog, ki so predvidene v letnem načrtu izvajanja
nalog zaščite , reševanja in pomoči.

4. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV V LETU 2011
4.1. Pritok sredstev
Zavarovalnice so v letu 2011 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni taksi v proračun vplačale 7.837.078,80 EUR.
Lokalnim skupnostim je bilo za izvajanje nalog požarnega varstva v občinah namenjenih 70% pritoka oz. 5.458.894,74 EUR, za naloge širšega
družbenega pomena pa 30% pritoka oz. 2.339.526.32 EUR. Pritok je bil za dobrih 11% višji kot v letu 2010 (7.004.382,79) in za 6% višji, kot je
bilo planirano v Planu porabe za leto 2010 (7.200.000 EUR).
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K zbranim sredstvom v letu 2011 je potrebno prišteti še 2.370.954,66 EUR, ki so kot neporabljena sredstva prenesena iz proračuna za leto 2010.
Namen porabe teh sredstev je bil določen v Planu porabe za leto 2010 in povzet ter dopolnjen v Planu porabe za leto 2011.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2011 so znašala 10.208.033,46 EUR, kot seštevek priliva požarne takse v letu 2011 in prenosa
neporabljenih sredstev iz leta 2010. Stanje 30.1.2012 po podatkih Ministrstva za finance je stanje veljavnega proračuna za 38.657,75 višji, kot so
izkazovala proračunska sredstva konec leta 2011 in so bila ta sredstva tudi dejansko razdeljena glede na pritok 31.12.2011.

Tabela 1
sredstva v EUR
pritok po mesecih
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
sklep MF 30.1.2012
delež

povpr. mesečni pritok
povpr. letni pritok

znesek pritoka
občinam
širši pomen
580.508,24
406.356,00
174.152,24
533.773,96
373.642,00
160.131,96
580.002,31
406.002,00
174.000,69
664.730,68
465.311,00
199.419,68
1.243.724,34
870.607,00
373.117,30
629.352,83
440.547,00
188.805,83
666.328,67
466.430,00
199.898,67
644.551,71
451.186,00
193.365,71
644.350,87
451.046,00
193.304,87
415.973,27
291.181,00
124.791,98
676.568,72
473.598,00
202.971,00
518.555,45
362.989,00
155.566,45
38.657,75
7.837.078,80
5.458.895,00
2.339.526,38
100,00%
69,65%
29,85%
2011
7.837.078,80
70%
5.485.955,16
30%
2.351.123,64
653.089,90
7.837.078,80

Primerjava 10 - 11
2.351.124

109,91
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Poraba sredstev

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2011 znašala 7.810.105,08 EUR, kar je skoraj 77% vseh sredstev. Od tega je bilo za naloge
širšega pomena v skladu s Planom porabe za leto 2011 porabljenih 978.385,24 EUR, še za leto 2010 1.336.161,84 EUR ter lokalnim skupnostim
nakazano 5.495.558,00 EUR. Delitev lokalnim skupnostim je bila opravljena mesečno, praviloma zadnji delovni dan posameznega meseca.
Natančnejša poraba sredstev je razvidna v tabeli št. 2.

REALIZACIJA PORABE SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA V LETU 2011
sredstva v EUR

Tabela 2
sredstvo
Pozivniki
Pozivniki - poveljniški
Radijske postaje
Izolirni dihalni aparati
Oprema za Center Kras
Sredstva za razvoj gasilstva na
Krasu
Oprema za odpravo posledic
velikih poplav
Oprema za preprečevanje
onesnaženja morja
Računalniška oprema za potrebe
GZS
Financiranje usposabljanja
prostovoljnih gasilcev

realizacija
plačano v letu
plačano v 2011 index porabe količina 2012
0,00
0,00%
560
40.723,20
0,00
0,00%
40
18.216,00
0,00
0,00%
301
131.480,40
81.996,72
58,57%
6.766,64
13,53%
5.366,40

količina
500
40
276
104
oprema

plan
100.000,00
20.000,00
138.010,00
140.000,00
50.000,00

sofinanciranje

190.000,00

190.000,00

100,00%

oprema

190.000,00

56.188,92

29,57%

750 m

120.000,00

104.715,60

87,26%

aneks

14.000,00

14.000,00

100,00%

jan-okt 10

550.000,00

422.340,52

76,79%
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sredstvo
Sofinanciranje zdravstvenih
pregledov gasilcev
Usposabljanje gasilske mladine
Razvojno raziskovalne naloge
Nakup opreme in vzdrževanje
gasilske šole ICZR
Posodobitev opreme in poligonov
ICZR

količina
pogodba

Obveznosti iz 2011

plan

realizacija
plačano v 2011

270.000,00
200.000,00
60.000,00

86.938,41
12.000,00

20,00%

200.000,00

64.395,68

32,20%

140.000,00

25.981,16

18,56%

2.382.010,00

978.385,24

41,10%

Realizirane obveznosti iz
2011 (plačano 2011 in 2012)
IDA
Oprema za Center kras
ICZR
RRN
Financiranje usposabljanja gasilcev
IDA 2-4 ure

103.788,46

505.293,75
1.483.678,99

398.611,20
13.770,00
94.090,57
10.000,00
126.368,34
693.321,73

okt. - dec 10

Obveznosti iz 2010 (plačano
v 2011)

Sredstva lokalnim
skupnostim 2011

plačano v letu
index porabe količina 2012

1.336.161,84
dec.10
jan-nov. 11

399.651,00
5.095.907,00

skupaj

5.495.558,00
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SKUPAJ PORABA V 2011
prenos iz 2010
prihodek 2011
sklep MF 30.1.2012 (prihodek za
leto2011)
skupaj sredstva PT

7.810.105,80

7.810.105,08
2.370.954,66
7.798.421,05
38.657,75
10.208.033,46

poraba 2011
prenos v leto 2012

7.837.078,80

7.810.105,08
2.397.928,38

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
5.1. Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Neporabljena sredstva v znesku 2.397.928,38 EUR so bila v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah prenesena v proračun za leto
2012. Del prenosa sredstev je namenjen prevzetim pogodbenim obveznostim iz leta 2011, ki so v realizaciji. V začetku leta 2012 bodo
realizirane decembrske obveznosti lokalnim skupnostim v višini 362.989,00 EUR, sofinanciranje zdravniških pregledov v višini 86.938,41
EUR in financiranje usposabljanj prostovoljnih gasilcev v vrednosti 118.780,88 EUR, sredstva zvez v višini 190.419,60 EUR, Krasa
5.366,40 in ICZR v vrednosti 103.788,46 EUR.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Neporabljena sredstva v višini 898.331,01 so prikazana v spodnji tabeli. Zneski po navedenih postavkah so sredstva nastala zaradi razlik med
ponujeno ceno dobaviteljev na javnih razpisih in predvidenimi cenami na trgu ter nekaj nerealiziranih oz. nedokončanih javnih razpisih zaradi
nezmožnosti dobaviti opremo oz. sredstva do predvidenega roka.
Neporabljena ostajajo v celoti sredstva namenjena za usposabljanju gasilske mladine v višini 200.000 EUR za katere odbor še ni odločil ali se
bodo prenesla za isti namen ali se bodo porabila za druge namene.
Od skupno nerealiziranih obveznostim iz leta 2011 v višini 2.397.928,38 EUR je ob upoštevanju realizacije v prvih dveh mesecih leta 2012 teh
obveznosti še 1.490.987,88 EUR, od katerih pa so sredstva rezervirana za nakup steze za usposabljanje gasilcev za uporabo IDA-Pekre
320.000 EUR, za nakup gasilske opreme za gašenje požarov v avtocestnem tunelu v Prekmurju 100.000 EUR, za vozilo zvez Radio kluba
Soča iz Nove Gorice 10.000 EUR, in enkraten znesek za aplikacijo »GEŠP« v višini 32.000 EUR.
Tabela 3
obveznosti iz leta 2011 - neporabljeno
sredstva zvez
IDA
Oprema Center Kras
Oprema za odpravo posledic velikih poplav
Oprema za preprečevanje onesnaženja morja
Nakup opreme in vzdrževanje gasilske šole ICZR + posodobitev
poligonov
Usposabljanje gasilske mladine
RRN
sofinanciranje zdr. Pregledov gasilcev
usposabljanje gasilcev

količina

oprema
oprema

EUR
67.590,40
58.003,28
37.866,96
133.811,08
15.284,40
145.834,70
200.000,00
48.000,00
183.061,59
8.878,60
898.331,01

neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno
neporabljeno

