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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 opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti 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 2012 se bo nadaljevalo s povečevanjem opremljenosti s 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. FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2012
4.1. Pritok sredstev
V letu 2012 načrtujemo na proračunski postavki 4791 – Požarni sklad pritok sredstev v višini
7.200.000 EUR. Vlada RS je na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS št.
3/07-uradno prečiščeno besedilo) dne 30. 04. 2003 sprejela sklep, da se za izvajanje nalog
požarnega varstva v občinah nameni 70% prihodkov požarne takse. Za izvajanje požarnega
varstva v občinah se tako nameni 5.040.000 EUR, ki jih bo Odbor za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada po ključu delitve, ki ga je sprejela vlada dne 16. 04. 2002, razdeljeval in
nakazoval lokalnim skupnostim.

5

Požarni sklad RS

Sredstva v višini 2.160.000 EUR ali 30% pritoka sredstev je namenjenih za izvajanje nalog
širšega družbenega pomena. Tem sredstvom se dodajo neporabljena sredstva leta 2011 v
višini 462.000,00 EUR (navedeno porabo planiranih sredstev je odbor potrdil na 112. seji z
dne 14.12.2011), skupaj s celotnim prenosom, je nalogam širšega družbenega pomena
namenjenih sredstev v višini 2.622.000,00 EUR.
Tabela 1
Zap.št.

Namen

I

sredstva zvez
pozivniki
pozivniki poveljniški
radijske postaje ročne
radijske postaje mobilne
Skupaj
gasilska oprema
dihalni aparati
oprema Kras
sofinanciranje Kras
oprema za odpravo posledic velikih poplav
oprema za preprečevanje onesnaženja
voda
Skupaj
usposabljanja op. gasilcev
usposabljanje prostovoljnih gasilcev
sofinanciranje zdravstvenih pregledov
gasilcev
usposabljanje gasilske mladine
sredstva za nadgradnjo inf.sistema
Skupaj
RRN
razvojno raziskovalne naloge-nove
financiranje RRN-izdelava
Skupaj
ICZR Ig in Sežana
stroški vzdrževanja gasilske šole
nakup opreme in posodobitev poligonov
nakup gasilskega vozila

1
2
3
4
II
5
6
7
8
9
III
10
11
12
13
IV
14
15
V
16
17
18

Skupaj
VI
19
20
21
22

vrednost

kolicina

1 000
50
222
50

100.000,00
25.000,00
100.000,00
37.500,00
262.500,00

150

120.000,00
30.000,00
191.000,00
202.500,00

500 m

120.000,00
663.500,00
450.000,00
270.000,00
200.000,00
14.000,00
934.000,00

100.000,00
100.000,00
160.000,00
40.000,00
200.000,00

Dodatek k sprejetemu planu
nakup steze za IDA, Pekre
nakup gasilske opreme za gašenje požarov
v tunelu, Prekmurje
vozilo zvez Radio klub "Soča", Nova Gorica
aplikacija GEŠP
SKUPAJ
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320.000,00
100.000,00
10.000,00
32.000,00
462.000,00

SKUPAJ

2.622.000,00

lokalne skupnosti
SKUPAJ

5.040.000,00
7.662.000,00

5. PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2011
5.1. Prenos sredstev
Kumulativno neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2011 v znesku 2.397.928,38 EUR
so bila v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah prenesena v proračun za leto
2012. Ob upoštevanju decembrskih obveznosti, ki so bile realizirane v mesecu januarju
2012 v višini 906.940,50 EUR, je neporabljenih sredstev še 1.490.987,88 EUR.

5.2. Rebalans 2012
Od neporabljenih 1.490.987,88 EUR smo potrjenemu finančnemu načrtu za leto 2012
dodali sredstva v višini 462.000,00 (tabela 1), ostanek sredstev v višini 1.028.987,88
smo razdelili z rebalansom sprejetim in potrjenim na 114. seji Odbora, dne 20. 2. 2012
(tabela 2). Sredstva v višini 70.656,88 ostanejo nerazporejena kot rezervna sredstva.

Tabela 2
Neporabljena sredstva se v letu 2012 nameni za:

vrednost

RKB oprema

391.820,00

Dekontaminacijski postaji (LJ in MB)
Izgradnja in ureditev poligona in garderob ICZRIg,
Sežana
Stroški vzdrževanja tehnike gasilske šole
SKUPAJ
Nerazporejeno-rezerva
SKUPAJ SREDSTVA REBALANSA

200.000,00
326.511,00
40.000,00
958.331,00
70.656,88
1.028.987,88

SKUPAJ SREDSTVA PO PROGRAMU
SKUPAJ-širši družbeni pomen

2.622.000,00
3.650.987,88
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