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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.
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,
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 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/2016)
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 Resolucije o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/2016) 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,
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3.3

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.

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2016

S sredstvi požarnega sklada se že več let standardizirano kupuje specialna oprema namenjena
posameznim gasilskim enotam po Sloveniji, kot so radijske postaje, pozivniki, dihalni aparati ter
termo kamere. Za potrebe državnih rezerv v primeru velikih poplav so se kupili štiri mobilne
črpalke, ki se bodo razporedile po krajih Slovenije, kjer je ogroženost ob poplavah večja in tako
zadostila ukrepom za zmanjševanje posledic ob poplavah. Mobilni črpalni agregat se uporablja
za črpanje vode, nečiste vode in odpadnih voda, ki vsebuje mulj, za črpanje kontaminiranih
tekočin, za protipoplavno in poplavno ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ter drugih
aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči.
V začetku leta 2016 se je zaključil javni razpis za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in
reševanje z višin, na katerega se je v letošnjem letu prijavila ena lokalna skupnost vendar v
sporazumu s sosednjimi lokalnimi skupnostmi.
Za izvajanje rednih oblik usposabljanj slovenskih gasilcev so se namenila sredstva za delovanje
Izobraževalnega centra Ig s podcentri Sežana, Pekre in Logatec s katerimi smo zagotovili
naprave, kot je mobilni simulator za delo z motorno žago ter več drugih naprav za učenje in
usposabljanje gasilcev. Simulator je namenjen vadbi oz. usposabljanju gozdnih delavcev,
gasilcev in drugih, ki delajo z motorno žago.
Po več letih so v izobraževalnem centru kupili novo kombinirano cisterno, ki bo zamenjala staro
in dotrajano gasilsko vozilo. Glavni namen nakupa novega gasilskega vozila je vzpostaviti in
izboljšati pogoje usposabljanja ter delovanja gasilcev v intervencijah. Novo vozilo bo omogočilo
dopolnitev usposabljanj z novimi razvojnimi strategijami, kot so bolj varno posredovanje, nova
napredna oprema za izvajanje operativnih postopkov dela (gašenje notranjih požarov,
posredovanje ob neurjih) na novih sodobnih vadbenih objektih požarnega platoja in izboljšana
nadgradnja v smislu zagotavljanja taktično tehnične prevlade in optimiranja delovnega procesa
na intervenciji (posredovanje ob prometnih nesrečah, posredovanje v tunelih, itd.).
Postaja za RKB dekontaminacijo je v sistemu ZIR namenjena za izvajanje radiološke, kemijske
ali biološke dekontaminacije zdravih oseb in poškodovanih ter obolelih oseb na terenu ob
naravnih, industrijskih in drugih množičnih nesrečah ter drugih posebnih (izrednih) pogojih. V
letošnjem letu sta bili kupljeni dve postaji.
Za potrebe izvajanja postopkov izobraževanja in usposabljanja gasilcev v skladu z veljavnimi
učnimi programi se namenja tretjino sredstev iz tako imenovanega širšega družbenega
namena. V to postavko spadajo tudi zdravniški pregledi pred usposabljanjem z IDA.
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4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV V
LETU 2016
Priliv sredstev

Zavarovalnice so v letu 2016 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni
taksi v proračun vplačale 8.051.424,39 EUR. Lokalnim skupnostim je bilo za izvajanje nalog
požarnega varstva v občinah namenjenih 5.635.998,00 EUR, kar predstavlja 70 % pritoka, za
naloge širšega družbenega pomena pa 30% pritoka, to je 2.415.426,39 EUR. Pritok je bil večji
za slabih 2% večji kot v letu 2015. K zbranim sredstvom v letu 2016 je potrebno prišteti še
1.271.003,99 EUR prenesenih sredstev iz preteklega leta 2015.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2016 so znašala 9.322.428,38 EUR, kot seštevek
pritoka požarne takse v tekočem letu in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2015.

Priliv sredstev Požarnega sklada v letu 2016
Tabela 1

sredstva v EUR

pritok po mesecih

znesek priliva

občinam

širši pomen

januar

596.709,11

417.696,00

179.013,11

februar

575.968,61

403.178,00

172.790,61

marec

805.564,25

563.895,00

241.669,25

april

761.066,23

532.746,00

228.320,23

maj

752.160,03

526.512,00

225.648,03

junij

694.490,73

486.144,00

208.346,73

julij

713.043,96

499.131,00

213.912,96

avgust

661.481,22

463.037,00

198.444,22

september

632.703,96

442.893,00

189.810,96

oktober

602.095,28

421.467,00

180.628,28

november

610.092,65

427.065,00

183.027,65

december

646.048,36

452.234,00

193.814,36

8.051.424,39

5.635.998,00

2.415.426,39

100,00%

70,00%

30,00%

delež
Priliv 2016

8.051.424,39

Prenos iz 2015
Skupaj sredstva požarne takse- 2016

1.271.003,99
9.322.428,38
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4.2

Realizirana sredstva

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2016 znašala 8.260.877,71 EUR, kar
predstavlja skoraj 89% vseh sredstev prejetih v letu 2016 skupaj s prenosom iz leta 2015. Od
tega je bilo za naloge širšega pomena v skladu z Načrtom porabe za leto 2016 porabljenih
2.635.574,71 EUR. V realizaciji so prikazani vsi stroški za nakup opreme za delovanje
prostovoljnih gasilskih enot in poklicnih gasilskih enot: 1092 kos pozivnikov, 27 kos poveljniških
pozivnikov, 176 kos ročnih radijskih postaj, 86 mobilnih radijskih postaj, 260 kos IDA ter 62 kos
termo kamer. Od načrtovanih 500.000 EUR za nakup gasilskih vozil za gašenje in reševanje z
višin (avto lestve in avtodvigala) je bilo porabljenih 350.000 EUR, ki jih je prejela Občina
Postojna, kot edina vlagateljica na objavljeni poziv. Izveden je bil nakup 4-ih mobilnih črpalk za
potrebe državnih rezerv v primeru večjih poplav ter dveh (2) dekontaminacijskih postaj. V skladu
z načrtom je bilo izvedeno usposabljanje in izobraževanje gasilcev, ki ga izvaja Gasilska zveza
Slovenije ter nakup in servis opreme ter vzdrževanje le te za Gasilsko šolo v ICZR Ig (mobilni
simulator za delo z motorno žago ter kombinirano gasilsko vozilo).
V realizaciji so prikazana tudi sredstva za obveznosti iz preteklega leta, katero plačilo se je
izvedlo v 2016 v vrednosti 213.043,00 EUR.
Lokalnim skupnostim je bilo v letu 2016 iz naslova požarne takse nakazano 5.625.303,00 EUR,
kot seštevek vseh mesečnih nakazil v letu 2016 in sicer je seštevek zajel požarno takso od
decembra 2015 do vključno novembra 2016.
Realizacija 2016 glede na načrtovana sredstva
Tabela 2

Zap.št.

v EUR

Namen - obveznosti 2016

realizirano

1 pozivniki
2 radijske postaje ročne in mobilne
3 mobilni črpalni agregat
4 dekontaminacijska postaja
5 osebna dozimetrija – pogodba IJS

91.077,47
164.943,76
174.542,96
123.756,80
10.176,02

6 termo kamere
7 sofinanciranje nakupa avto lestev
8 usposabljanje prostovoljnih gasilcev

178.283,48
350.000,00
479.790,36

9 sofinanciranje zdravstvenih pregledov gasilcev
10 nadgradnja informacijskega sistema Vulkan

310.000,00

11 stroški vzdrževanja Gasilske šole
12 izpiti za celinske vode-poklicni gasilci

135.840,12

13 sofinanciranje PV-2
14 nakup gasilskega vozila Rosenbauer

30.000,00

15 stroški sodnega postopka (občina Rogaška S.)
Skupaj – obveznosti 2016
16 naprave in oprema za ICZR Ig
17 mobilni simulator za delo z motorno žago
18 nahrbtniki Kras
19 usposabljanje prostovoljnih gasilcev
Skupaj - obveznosti 2015

15.000,00
1.297,00
357.474,34
349,08
2.422.531,39
35.688,14
64.498,96
11.529,00
101.326,90
213.043,00

požarna taksa nakazana lokalnim skupnostim

5.625.303,00

REALIZACIJA 2016

8.260.877,39
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Tabela 3

sredstva v EUR

Prenos iz 2015

1.271.003,99

PRILIV

8.051.424,39

Skupaj sredstva POŽARNE TAKSE- 2016
PORABA

9.322.428,38
8.260.877,71

% realizacije letnega načrta

89

Neporabljena sredstev - PRENOS v leto 2017

5
5.1

1.061.550,67

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

Poraba sredstev požarnega sklada za leto 2016 je dosegla 89 % realizacijo glede na načrt
porabe Od načrtovanih sredstev, katerih postopki se niso uspeli zaključiti v letu 2016, se
finančna sredstva prenesejo v leto 2017, in sicer za izgradnjo Požarne hiše 3 ter za plačilo že
prevzetih dihalnih aparatov. Sredstva se bodo prenesla tudi za dokončanje razvojno
raziskovalnih nalog, ki se zaradi objektivnih razlogov niso zaključile v letu 2016, zadnji del
usposabljanja prostovoljnih gasilcev za mesec november in december, katerega poročilo prispe
naslednji mesec po končanem usposabljanju ter požarna taksa za mesec december, katere
priliv se je knjižil v letu 2016, poraba pa v letu 2017.
Prenesene obveznosti iz leta 2016 v 2017
Tabela 4

Zap.št.

v EUR

Namen
1 IDA
1 Razvojno raziskovalne naloge
2 Požarna hiša 3
Usposabljanje operativnih gasilcev (november3 december
4 Požarna taksa za mesec december
SKUPAJ

nerealizirano
194.824,24
100.000,00
110.000,00
100.000,00
452.234,00
957.058,24
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