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1

POSLANSTVO IN VIZIJA

Vizija požarnega sklada je prispevek k večji požarni varnosti v Republiki Sloveniji.
Naše poslanstvo 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

Osnova za obračun požarne takse je plačana zavarovalna premija. Višino, roke in način plačevanja
ureja Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/2006). Sredstva požarne takse se vodijo v
finančnem načrtu Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, na samostojni
proračunski postavki 4791 - požarni sklad. 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 najmanj 70% nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih
skupnostih za namene, določene z Zakonom o varstvu pred požarom. Ostalih 30% sredstev je
namenjenih za program 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
3.1

USMERITVE IN CILJI
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 Načrtom izvajanja nacionalnega programa
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015 (Vlada RS, št. 84200-1/2015/7, 24.6.2015).
3.2

Dolgoročni cilji

Z upoštevanjem virov ogrožanja ter stanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se
z uresničevanjem Resolucije o nacionalnem programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
letih od 2016 do 2022, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, določa in 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
posebnih ali aktualnih vrstah nesreč, posodabljanju gasilske zaščitne in reševalne opreme, ter
izenačevanju opremljenosti gasilskih enot ter njihovemu stalnemu usposabljanju.
Novost pa je problem podnebnih sprememb ter vpliv le teh na nastanek naravnih nesreč.
Leta 2013 je država vse GEŠP opremila z radiološkimi detektorji z identifikatorji radionuklidov,
osebnimi dozimetri, elektronskimi poveljniškimi dozimetri, zaščitnimi oblekami in dekontaminacijskimi
sredstvi. S tem je bil narejen pomemben korak k izenačevanju opremljenosti in operativne
pripravljenosti gasilskih enot za izvajanje nalog zaščite in reševanja na radiološkem področju.
V naslednjem obdobju (2016 - 2022) je namen države, da zapolni vrzeli na področju detekcije
nevarnih snovi, bojnih strupov in bioloških agensov, in sicer s postopnim nakupom kemičnih
detektorjev z biološkimi čitalci najprej za PGE in nato za preostale GEŠP. Tako bi v letih 2017 in 2018
opremili vseh 14 PGE.
3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2018
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Za večjo operativnost ter boljšo opremljenost posameznih gasilskih enot v letu 2018 so načrtovana
finančna sredstva za že standardne programe, ki se financirajo iz sredstev požarnega sklada, kot so
pozivniki, radijske postaje, dihalni aparati, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za reševanje z višin ter
oprema in stroški za vzdrževanje Gasilske šole.
V Gasilski šoli v ICZR Ig se bo nadaljevalo usposabljanje za izobraževanje kandidatov za pridobitev
poklica gasilec in s tem zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in servis opreme in naprav ter nakup
gasilskih vozil. Cilj je izgradnja požarne hiše 3, s katero bomo omogočili celovito usposabljanje
gasilcev za gašenje notranjih požarov v več etažnih montažnih objektih z leseno konstrukcijo, skeletno
ali montažno sendvič konstrukcijo.
Gasilski zvezi Slovenije v letu 2018 namenjamo več finančnih sredstev, ki bodo omogočila izvedbo
vseh načrtovanih oblik usposabljanj predvsem izvedbo usposabljanj častnikov (tečaji za gasilskega
častnika in višjega častnika) ter izobraževanje in priprava na tekmovanja pa tudi izvajanje
zdravstvenih pregledov. Tudi v letošnjem letu se nadaljuje pomoč pri razvoju vadišč in drugih
zmogljivosti, ki jih za svoje potrebe razvija Gasilska zveza Slovenije, še posebej pri razvoju regijskih
gasilskih poligonov. V letu 2017 je bil zgrajen prvi regijski poligon v Ormožu.
Nadaljuje se opremljanje gasilskih enot z opremo za reševanje ljudi in njihovega premoženja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi in radiološkim kemičnim in biološkim orožjem. V okviru tega programa
se načrtuje nakup kemičnih detektorjev za vse poklicne gasilske enote ter nakup dekontaminacijskih
postaj za gasilske enote širšega pomena.
Med pomembne naloge odbor vsekakor šteje tudi obveznosti, ki so povezane z razvojno
raziskovalnimi projekti in zagotavljajo boljšo pripravljenost, opremljenost in usposobljenost slovenskih
gasilcev in njihovo varnost. Kljub zaznavnemu izboljšanju stanja pri administrativnem obvladovanju
postopkov, so še vedno težave zlasti pri odzivnosti strokovnega osebja kot vsebinski spremljevalci ter
pri pripravi tehničnih podatkov in ocenjevalnih kriterijev posameznega projekta.
4
4.1

FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018
Pritok sredstev

V letu 2018 načrtujemo na proračunski postavki 4791 – Požarni sklad na podlagi pritokov preteklih let
sredstva v višini 8.250.000 EUR. Za izvajanje požarnega varstva v občinah se tako nameni 5.775.000
EUR, ki jih bo Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada po ključu delitve, ki ga je sprejela
vlada, mesečno razdeljeval in nakazoval lokalnim skupnostim.
Sredstva v višini 2.475.000 EUR ali 30% pritoka sredstev je namenjenih za izvajanje nalog širšega
družbenega pomena. Tem sredstvom se prištejejo še neporabljena sredstva iz preteklega leta.
Tabela 1

Predvideni pritok sredstev požarne takse v letu 2018

v EUR

1.

Požarna taksa (70%) – lokalnim skupnostim

5.775.000,00

2.

Požarna taksa (30%) – širši družbeni pomen

2.475.000,00

Skupaj predvidena sredstva požarne takse

8.250.000,00

4.2

Načrtovana sredstva v letu 2018

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v mesecu decembru na 7. redni seji potrdil
finančni načrt požarnega sklada za leto 2018. Razliko med načrtovanimi sredstvi in predvidenim
pritokom bodo pokrila neporabljena sredstva, ki se z zakonom prenesejo v naslednje proračunsko
obdobje:
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Tabela 2

Načrt porabe sredstev požarnega sklada za leto 2018

Zap.št.
I
1
2
3
4

Namen
sredstva zvez
pozivniki
pozivniki poveljniški
radijske postaje ročne
radijske postaje mobilne
SKUPAJ
gasilska oprema
dihalni aparati
kemijski detektorji
sofinanciranje lestev
helikopterska oprema za gašenje
SKUPAJ
usposabljanja op. gasilcev
regijski poligoni
usposabljanje prostovoljnih gasilcev
gasilska olimpijada
sredstva za nadgradnjo informacijskega sistema
SKUPAJ
RRN
razvojno raziskovalne naloge-nove
financiranje RRN-izdelava
SKUPAJ
ICZR Ig s podcentri
stroški vzdrževanja gasilske šole
nakup gasilskega vozila-nevarne snovi
Požarna hiša 3
simulator za reševanje z višin in iz globin-PTD
ladijski kontejner
SKUPAJ
SKUPAJ -širši družbeni pomen
Predviden pritok:
širši pomen
lokalne skupnosti 70%
SKUPAJ

II
1
2
3
4
III
1
2
3
4
IV
1
2
V
1
2
3
4
5
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v EUR

kolicina

vrednost

1092
27
176
86

80.000,00
10.000,00
100.000,00
37.500,00
227.500,00

120+10
8
2

100.000,00
280.000,00
500.000,00
200.000,00
1.080.000,00
300.000,00
760.000,00
30.000,00
30.000,00
1.120.000,00

21.000,00
21.000,00

8

156.000,00
390.000,00
110.000,00
20.000,00
32.000,00
708.000,00
3.156.500,00
2.475.000,00
5.775.000,00
8.250.000,00

