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1

POSLANSTVO IN VIZIJA

Vizija požarnega sklada je prispevek k pripravljenosti, usposobljenosti in opremljenosti
gasilskih enot ter posledično večja požarna in splošna varnost v Republiki Sloveniji.
Naše poslanstvo je skrbno, odgovorno, preudarno in učinkovito razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada s ciljem povečanja usposobljenosti in opremljenosti državnih in
lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred požarom ter
vključevanje potrebnih ukrepov različnih organizacij

pri zagotavljanju večje požarne

varnosti v Republiki Sloveniji.
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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, 9/11, 83/12) in Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06).
Vodijo se v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in
reševanje, na samostojni proračunski postavki 4791 - požarni sklad.
Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi meril, ki jih je na osnovi sklepa št. 42303/2001-5 z dne 30. 4. 2002, sprejela Vlade RS in določa, da se najmanj 70% letnih
prihodkov požarne takse nameni izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne in reševalne opreme v lokalnih skupnostih. Za posamezno občino se
upoštevajo merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih, ki jih je sprejela Vlada RS
s sklepom št. 423-03/2001-4, z dne 16.04.2002, pri čemer upošteva število
prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč,
število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih in število operativnih gasilcev.
Ostalih 30% je namenjenih za programe širšega pomena v skladu z Zakonom o
varstvu pred požarom.
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3.1

USMERITVE IN CILJI
Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga, ki ureja financiranje varstva pred požarom je Zakon o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki skupaj z Uredbo o
požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06) ter v skladu z

Resolucijo o nacionalnem
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programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list
RS, št. 57/2009) opredeljuje razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

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 v letih 2009 do 2015 se 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,



ukrepanje ob izbruhih nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev,



ukrepanje ob nenadnem onesnaženju morja,



ukrepanje ob množičnih nesrečah in nesrečah v avtocestnih predorih ter ob
vremenskih ujmah,



posodabljanje

gasilske

zaščitne

in

reševalne

opreme

ter

izenačevanju

opremljenosti gasilskih enot ter njihovega stalnega usposabljanja.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2014

V skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
Letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smo nadaljevali z
opremljanjem gasilskih enot z opremo in sredstvi, potrebnimi za njihovo varno
delovanje. Ponovno smo izvedli javni razpis za sofinanciranje nakupa vozil in
specialne gasilske opreme na Krasu. Kljub velikim začetnim težavam smo uspeli
objaviti poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih lestev z višin. Zaključili smo s
posodabljanjem poligonskega dela v ICZR Ig in zaključujemo s postavitvijo potrebnih
garderobnih prostorov v podcentru v Sežani. Realizirali smo vse načrtovane oblike
izobraževanj in usposabljanj gasilcev ter načrtovane zdravstvene preglede.

5

4

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH
LETNIH CILJEV V LETU 2014

4.1

Priliv sredstev

Zavarovalnice so v letu 2014 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o
požarni taksi v proračun vplačale 7.700.605,64 EUR. Lokalnim skupnostim je bilo za
izvajanje nalog požarnega varstva v občinah namenjenih

5.393.467,00 EUR, kar

predstavlja 70 % pritoka, za naloge širšega družbenega pomena pa 30% pritoka, to je
2.307.138,64 EUR. Pritok je bil približno enak kot v letu 2013.
K zbranim sredstvom v letu 2014 je potrebno prišteti še 683.940,26 EUR ki so bila
prenesena iz proračuna za leto 2013.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2014 so znašala 8.384.545,90 EUR, kot
seštevek priliva požarne takse v letu 2014 in prenosa neporabljenih sredstev iz leta
2013.
Priliv sredstev Požarnega sklada v letu 2014
Tabela 1

sredstva v EUR

pritok po mesecih

znesek priliva

občinam

širši pomen

januar

683.940,26

478.758,00

205.182,26

februar

519.065,73

363.343,00

155.722,73

marec

784.903,96

549.433,00

235.470,96

april

701.625,50

491.138,00

210.487,50

maj

703.887,77

492.722,00

211.165,77

junij

635.136,92

444.596,00

190.540,92

julij

661.088,74

462.764,00

198.324,74

avgust

649.106,31

454.374,00

194.732,31

september

576.732,01

403.712,00

173.020,01

oktober

607.193,03

425.035,00

182.158,03

november

610.844,29

827.592,00

-216.747,71

december

567.011,12

delež

567.011,12

7.700.605,64

5.393.467,00

2.307.138,64

100,00%

70,04%

29,96%
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Priliv 2014
Prenos iz 2013
Skupaj sredstva požarne takse- 2014

4.2

7.700.605,64
683.940,26
8.384.545,90

Realizirana sredstva

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2014 znašala 7.782.338,53 EUR,
kar predstavlja skoraj 93% vseh sredstev prejetih v letu 2014 skupaj s prenosom iz leta
2013. Od tega je bilo za naloge širšega pomena v skladu z Načrtom porabe za leto
2014 porabljenih 2.388.871,53 EUR. V realizaciji so prikazani vsi stroški za nakup
opreme, usposabljanje gasilcev, izvedbo razvojno raziskovalnih nalog in stroški za
vzdrževanje gasilske šole ter posodobitev poligona na Igu in montažo garderob v
Sežani. V realizaciji je štet tudi znesek termo kamer za leto 2015, ki so bile dostavljene
in plačane v letu 2014.
Lokalnim skupnostim je bilo v letu 2014 iz naslova požarne takse nakazano 5.393.467
EUR, kot seštevek vseh mesečnih nakazil v letu 2014 od januarja 2014 do december
2014. Odbor je odobril, da se neporabljena sredstva, ki so bila izkazana konec
novembra, nakažejo lokalnim skupnostim, kot decembrska požarna taksa v vrednosti
400.000 EUR.
V realizaciji 2014 so prikazana tudi sredstva, s katerimi smo plačali stare obveznosti iz
leta 2013, ki so se prenesla v januar 2014 v vrednosti 372.422,23 EUR (nakup opreme
in posodobitev poligona Ig).
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Realizacija 2014 glede na načrtovana sredstva
Tabela 2

v EUR

Zap.št. Namen
1 radijske postaje ročne in mobilne
2 sofinanciranje Kras
3 oprema za odpravo posledic velikih poplav
4 oprema za preprečevanje onesnaženja voda
5 termo kamere
6 usposabljanje prostovoljnih gasilcev
7 sofinanciranje zdravstvenih pregledov gasilcev
8 dihalni aparati
9 oprema Kras
10 financiranje RRN-izdelava
11 stroški vzdrževanja gas. šole
nakup opreme in posodobitev poligonov Ig,
12 Sežana
13 steza IDA Pekre
14 Nakup RKB postaje
SKUPAJ - širši družbeni pomen 2014
15 steza IDA Pekre
16 Stroški gasilske šole Ig
17 Šotor napihljiv
18 IDA
19 agregati
20 Oprema Kras
21 Dograditev poligona Ig
Skupaj obveznosti 2013
požarna taksa nakazana lokalnim skupnostim
REALIZACIJA 2014

Tabela 3

Prenos iz 2013

realizirano
88.677,52
190.000,00
104.266,62
101.201,93
259.786,80
538.661,21
150.000,00
58.056,75
77.293,64
13.440,00
192.495,46
129.028,06
50.101,31
63.440,00
2.016.449,30
625,75
15.051,84
48.495,00
116.113,50
47.824,00
7.500,99
136.811,15
372.422,23
5.393.467,00
7.782.338,53

sredstva v EUR

683.940,26

PRILIV

7.700.605,64

Skupaj sredstva POŽARNE TAKSE- 2014
PORABA

8.384.545,90
7.782.338,53

% realizacije letnega načrta
Neporabljena sredstev - PRENOS v leto 2015

93%
602.207,37
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5
5.1

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Načrt Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je bil skoraj v celoti
realiziran. Od načrtovanih sredstev se ni realiziral projekt "razvojno raziskovalnih
nalog«, za katere Komisije za RRN pri odboru intezivno pripravlja nov koncept priprave
in samo izvedbo postopkov RRN, realiziran ni bil javni razpis "oprema za poveljniško
vozilo" in sofinanciranje specialnih vozil.
Sofinanciranje specialnih gasilskih avtolestev zaradi prepoznega sprejema letnega
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ni bilo izvedeno, je pa bil razpis
objavljen še v letu 2014 (Ur. list RS, št. 82). Odbor je v letu 2014 tekoče prerazporejal
finančna sredstva, kjer cilji niso bili doseženi.
Začeti postopki za nakup modularne enote Sežane, napeljave elektrike, nakup cevi in
razdelilcev za skladišče Kras ter sofinanciranje zaključenih usposabljanj gasilcev v
zadnji šestini leta se bodo poravnali v prvih mesecih

leta 2015. Prenos finančnih

sredstev se bo v letu 2015 namenil za nakup gasilske opreme.
Prenesene obveznosti iz leta 2014 v 2015
Tabela 4

Zap.št.

v EUR

Namen
1 Modularna enota Sežana
2 ICZR Ig
3 Napeljave elektrike Sežana
4 Oprema Kras
5 Dograditev prikolic
6 Zadnji aneks za usposabljanje
SKUPAJ

nerealizirano
85.307,16
7.891,57
30.000,00
73.000,00
10.000,00
100.000,00
306.198,73
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