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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. 423-03/20015 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, 9/11, 83/12), ki skupaj z Uredbo 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)
opredeljuje razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
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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 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,



stalno skrb za permanentno usposabljanje slovenskih gasilcev in posledično uvajanje vseh
novosti na področju varstva pred požari ter uvajanja novih oblik in tehnik za varnejše in
uspešnejše gašenje požarov.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2015

S pomočjo sredstev požarnega sklada se je dokončala posodobitev poligona za hot-fire
treninge v Izobraževalnem centru Ig in postavil montažni garderobni objekt v podcentru Sežana,
ki sedaj izpolnjuje vse zahtevane pogoje GZ Slovenije. Še vedno se podpira težnja, da se
gasilci iz zahodnega dela Slovenije začnejo usposabljati v Sežani in se s tem občutno zmanjša
stroške izobraževanja.
V letu 2015 se je zaključil javni razpis za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z
višin, konec leta 2015 so se podpisale pogodbe z dvema lokalnima skupnostima, ki sta
izpolnjevali vse razpisane pogoje.
Za izvajanje rednih oblik usposabljanj slovenskih gasilcev so se zagotovila sredstva za
delovanje Izobraževalnega centra Ig s podcentri Sežana, Pekre in Logatec ter se zagotovila
sredstva za zamenjavo gasilskega vozila v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig.
Po zapletih pri razpisu in izvedbi razvojno raziskovalnih nalogah, kjer je velik zaostanek, se je
preko Oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj objavil Poziv za identifikacijo
potencialnih izvajalcev in nabor razvojno raziskovalnih projektov na področju obrambe in zaščite
za javna naročila za obdobje 2016 do 2020 ter začel postopek javnega naročila za že izbrane
razvojno raziskovalne naloge.
Seveda pa se je s sredstvi požarnega sklada nabavljala tudi vsa specialna oprema namenjena
posameznim gasilskim enotam po Sloveniji kot so radijske postaje, pozivniki, dihalni aparati ter
termo kamere ter omogočila nabava sredstev in opreme namenjena gasilcem ob velikih
poplavah.
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4
4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV V
LETU 2015
Priliv sredstev

Zavarovalnice so v letu 2015 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni
taksi v proračun vplačale 7.909.304,16 EUR. Lokalnim skupnostim je bilo za izvajanje nalog
požarnega varstva v občinah namenjenih 5.536.515,00 EUR, kar predstavlja 70 % pritoka, za
naloge širšega družbenega pomena pa 30% pritoka, to je 2.372.789,16 EUR. Pritok je bil večji
za slabih 3% kot v letu 2014.
K zbranim sredstvom v letu 2015 je potrebno prišteti še 602.207,37 EUR prenesenih sredstev iz
proračuna za leto 2014.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2015 so znašala 8.511.511,53 EUR, kot seštevek
priliva požarne takse v letu 2015 in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2014.
Priliv sredstev Požarnega sklada v letu 2015
Tabela 1

sredstva v EUR

pritok po mesecih

znesek priliva

občinam

širši pomen

januar

610.585,82

427.410,00

183.175,82

februar

582.863,08

408.004,00

174.859,08

marec

724.897,88

507.429,00

217.468,88

april

763.894,24

534.726,00

229.168,24

maj

691.139,59

483.798,00

207.341,59

junij

656.054,53

459.239,00

196.815,53

julij

757.263,31

530.084,00

227.179,31

avgust

677.000,49

473.900,00

203.100,49

september

594.269,96

415.989,00

178.280,96

oktober

609.278,29

426.495,00

182.783,29

november

606.317,63

424.422,00

181.895,63

december

635.739,34

445.019,00

190.720,34

7.909.304,16

5.536.515,00

2.372.789,16

100,00%

70,00%

30,00%

delež
Priliv 2015
Prenos iz 2014

Skupaj sredstva požarne takse- 2015

7.909.304,16
602.207,37
8.511.511,53
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4.2

Realizirana sredstva

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2015 znašala 7.240.417,39 EUR, kar
predstavlja skoraj 85% vseh sredstev prejetih v letu 2015 skupaj s prenosom iz leta 2014. Od
tega je bilo za naloge širšega pomena v skladu z Načrtom porabe za leto 2015 porabljenih
2.148.921,39 EUR. V realizaciji so prikazani vsi stroški za nakup gasilske opreme,
usposabljanje gasilcev in stroški za vzdrževanje gasilske šole. V realizaciji je štet tudi znesek
termo kamer za leto 2016, ki so bile dostavljene in plačane v letu 2015.
Lokalnim skupnostim je bilo v letu 2015 iz naslova požarne takse nakazano 5.091.496,00 EUR,
kot seštevek vseh mesečnih nakazil v letu 2015 od januarja 2015 do novembra 2015.
V realizaciji 2015 so prikazana tudi sredstva, s katerimi smo plačali stare obveznosti iz leta
2014, ki so se prenesla v januar 2015 v vrednosti 338.622,23 EUR.
Realizacija 2015 glede na načrtovana sredstva
Tabela 2

v EUR

Zap.št. Namen
1 radijske postaje ročne in mobilne
2 pozivniki
3 oprema za odpravo posledic velikih poplav
4 dihalni aparati
5 termo kamere
6 usposabljanje prostovoljnih gasilcev
7 sofinanciranje zdravstvenih pregledov gasilcev
8 Nadgradnja informacijskega sistema Vulkan
9 Izpiti za celinske vode
10 Naprave in oprema Ig

realizirano
164.943,76
85.087,97
25.351,78
190.825,08
170.589,55
372.092,34
150.000,00
15.000,00
9.376,50
13.530,22

11 stroški vzdrževanja Gasilske šole
12 Vrvi za helikopter

110.964,59

13 Sofinanc. nakupa gasilskih vozil za reš. z višin

500.000,00

SKUPAJ - obveznosti 2015
14 Modularna enota Sežana
15 Strokovnio nadzor Sežana
16 Elektrika Sežana
17 BMD Optima
18 Lamelna vrata Ig
19 SCAM svetilke
20 Oljni posnemovalec
21 Aneks GZS
Skupaj - obveznosti 2014
požarna taksa nakazana lokalnim skupnostim
REALIZACIJA 2015

2.536,62

1.810.298,41
85.307,16
2.534,28
20.483,69
88.218,20
7.891,57
636,84
29.036,00
104.514,49
338.622,23
5.091.496,00
7.240.417,39

7

Tabela 3

sredstva v EUR

Prenos iz 2014

602.207,37

PRILIV
Skupaj sredstva POŽARNE TAKSE- 2015
Sklep o spremembi v proračunu 2015 (MORS)
PORABA

7.909.304,16
8.511.511,52
-90,14
7.240.417,39

% realizacije letnega načrta

85

Neporabljena sredstev - PRENOS v leto 2016

5
5.1

1.271.003,99

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

Poraba sredstev požarnega sklada za leto 2015 je dosegla 85 % realizacijo glede na načrt
porabe, vendar pa ob upoštevanju, da so sredstva požarne takse namenska sredstva, ki jih
zakon dovoljuje prenesti

v tekoči proračun in, da se v januarju tekočega leta dopolnijo

obveznosti iz minulega leta, dosega realizacija načrta 91% porabo. Obveznosti zajemajo zadnji
priliv požarne takse za mesec december, ki se razdeli lokalnim skupnostim v tekočem mesecu
za pretekli mesec ter poročilo o usposabljanjih operativnih gasilcev za november in december,
ki prispe v izplačilo v januarju. V realizaciji niso upoštevani že začeti postopki v letu 2015 za
nakup gasilske opreme, ki se zaradi objektivnih razlogov niso uspeli zaključiti v letu 2015.
Od načrtovanih nalog Požarnega sklada v letu 2015 so nekateri nakupi še vedno v postopku
javnega naročila in se bodo zaključili v letu 2016: javno naročilo za RRN (v pripravi za JR so 4
naloge, ki se bodo izvedle preko Oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj), objavljen
je poziv za oddajo RRN (na spletni strani MORS), nakup mobilnega simulatorja za delo z
motorno žago, nakup dveh črpalnih agregatov ter nakup gasilskega vozila za ICZR.
Nerealizirana ostajajo sredstva za nakup opreme za skladišče Kras (razen nakup nahrbtnikov s
cevmi) ter neplačana razlika zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev za leti 2014 in 2015.
Prenesene obveznosti iz leta 2015 v 2016
Tabela 4

Zap.št.

v EUR

Namen
1 Kombinirano gasilsko vozilo

nerealizirano
360.000

2 Črpalni agregati
3 Mobilni simulator za delo z motorno žago

100.000

4 Usposabljanje operativnih gasilcev
5 Požarna taksa za mesec december

231.330

6 Gasilska šola
SKUPAJ

60.000
445.019
30.000
1.226.349
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