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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 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 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,
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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.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2017

Za večjo operativnost ter boljšo opremljenost posameznih gasilskih enot je odbor v okviru
realnih potreb namenil finančna sredstva za nakup sredstev za zveze ter sredstev za zaščito
dihal, ki so že stalnica pri opremljanju gasilskih enot.
V letu 2017 planirana finančna sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za reševanje z
višin, s katerim želimo poleg zagotavljanja večje varnosti ljudi v višjih zgradbah, zagotoviti
ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov
ter reševanje ljudi in premoženja se niso v celoti porabila. Dosledno upoštevanje zakonskih
predpisov, ki smo jih dolžni upoštevati pri so/financiranju različnih programov, so prinesli
spremembe na področju izvajanja predplačil, ki se izvede lahko le do višine 30% predvidenih
pogodbenih obveznosti in po dokazani porabi teh sredstev v določenem obdobju še preostanek
pogodbenega zneska, je bilo letos za sofinanciranje nakupa gasilskih avto lestev izplačano le
62.100 evrov. Ostala neporabljena sredstva smo bili prisiljeni prenesti v proračun naslednjega
leta.
Gasilski zvezi Slovenije v letu 2017 je odbor namenil več finančnih sredstev, ki pa jih zaradi
različnih vzrokov niso uspeli v celoti porabiti za izvedbo vseh načrtovanih oblik usposabljanj
predvsem izvedbo usposabljanj častnikov (tečaji za gasilskega častnika in višjega častnika) ter
izobraževanje in priprava na tekmovanja. Načrtovana so bila finančna sredstva za
sofinanciranje zdravstvenih pregledov gasilcev, skladno z veljavno zakonodajo ter
dogovorjenimi normativi, ki pa jih niso porabili v celoti.
V letošnjem letu se je zgradil tudi s sredstvi požarnega sklada in predal v uporabo regijski
gasilski poligon v Ormožu, ki so si ga člani ob spremstvu poveljnika gasilske zveze Ormož in
poveljnika Gasilske zveze Slovenije tudi ogledali.
Za nakup specialne opreme in sredstev v okviru državnih rezerv, ki jih gasilske enote
potrebujejo za reševanje ljudi in njihovega premoženja ob nesrečah z nevarnimi snovmi je
odbor na predlog Uprave RS za zaščito in reševanje v letošnjem letu zagotovil finančna
sredstva za nakup kemičnih detektorjev z biološkim čitalcem. Predlog za naročilo je bilo
preneseno v leto 2018.
V okviru istega programa so bila v letošnjem letu predvidena tudi sredstva za nakup specialne
opreme, in sicer so se kupile dodatne cevi ter rotorji za nevarne snovi za agregatne črpalke.
V Gasilski šoli v ICZR Ig se je nadaljevalo usposabljanje za izobraževanje kandidatov za
pridobitev poklica gasilec in s tem zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in servis opreme in
naprav ter nakup gasilskega vozila za nevarne snovi. Dokončna ureditev poligonskega dela v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, ki zajema izgradnjo požarne hiše 3 se v letu
2017 ni uspela dokončati. Izgradnja požarne hiše se je prenesla v leto 2018.
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. V letošnjem letu se je zaključila naloga Monoksid. Kljub
zaznavnemu izboljšanju stanja pri administrativnem obvladovanju postopkov, so še vedno
težave zlasti pri odzivnosti strokovnega osebja kot vsebinski spremljevalci.
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4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV V
LETU 2017
Priliv sredstev

Zavarovalnice so v letu 2017 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni
taksi v proračun vplačale 8.238.882,87 evrov. Lokalnim skupnostim je bilo za izvajanje nalog
požarnega varstva v občinah namenjenih 5.803.846 evrov, kar predstavlja dobrih 70 % pritoka,
za naloge širšega družbenega pomena pa nekaj manj kot 30% pritoka, to je 2.435.036 evrov.
Pritok je bil večji za dobrih 2% kot v letu 2017. K zbranim sredstvom v letu 2017 je potrebno
prišteti še 1.061.550,67 evrov prenesenih sredstev iz preteklega leta 2016.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2017 so znašala 9.300.433,54 EUR, kot seštevek
pritoka požarne takse v tekočem letu in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2016.

Priliv sredstev Požarnega sklada v letu 2017
Tabela 1

sredstva v EUR

pritok po mesecih

znesek priliva

občinam

širši pomen

januar

618.721,48

433.105,00

185.616,48

februar

733.770,15

513.639,00

220.131,15

marec

640.432,19

448.302,00

192.130,19

april

786.784,93

550.750,00

236.034,93

maj

812.741,77

568.919,00

243.822,77

junij

677.831,42

474.482,00

203.349,42

julij

729.772,94

510.841,00

218.931,94

avgust

692.275,37

484.593,00

207.682,37

september

646.215,44

452.351,00

193.864,44

oktober

609.309,00

926.516,00

-317.207,00

november

629.068,95

440.348,00

188.720,95

december

661.959,23

661.959,23

8.238.882,87

5.803.846,00

2.435.036,87

100%

70,44%

29,56%

delež
Priliv 2017

8.238.882,87

Prenos iz 2016
Skupaj sredstva požarne takse 2017

1.061.550,67
9.300.433,54

4.2

Realizirana sredstva

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2017 znašala 8.039.515,65 EUR, kar
predstavlja 86% vseh sredstev prejetih v letu 2017 skupaj s prenosom iz leta 2016. Od tega je
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bilo za naloge širšega pomena v skladu z Načrtom porabe za leto 2017 porabljenih
1.779.955,65 EUR.
V realizaciji so prikazani stroški za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih enot in
poklicnih gasilskih enot: 2184 pozivnikov, 54 poveljniških pozivnikov, 352 ročnih radijskih
postaj, 172 mobilnih radijskih postaj, 390 IDA ter 4 rotorji, 16 sesalnih cevi in 100 tlačnih cevi
za črpalni sistem Borger.
Od načrtovanih 500.000 evrov za nakup gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (avto
lestve in avtodvigala) je bilo porabljenih 62.100 evrov, ki jih je prejela Občina Ptuj, ena izmed
treh vlagateljic na objavljeni poziv. Ostali dve vlagateljici MO Ljubljana in občina Trebnje bosta
sredstva v celoti porabila v letu 2018 v skladu s pogodbo in z zakonom o izvrševanju proračuna.
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. Gasilska zveza je prejela sredstva za izgradnjo regijskega poligona v Ormožu.
Lokalnim skupnostim je bilo v letu 2017 iz naslova požarne takse nakazano 6.256.080,00
evrov, kot seštevek vseh mesečnih nakazil v letu 2017 in sicer je seštevek zajel požarno takso
od decembra 2016 do vključno decembra 2017.
Realizacija 2017 glede na načrtovana sredstva
Tabela 2

zap.št.

namen

kolicina

načrtovano

porabljeno

sredstva zvez

I
1.1.

pozivniki

2184

75.894,00

155,872,08

1.2.

pozivniki poveljniški

54

9.190,26

18.117,00

1.3.

radijske postaje ročne

352

123.500,00

1.4.

radijske postaje mobilne

172

46.100,00

282.556,88

poraba 2017+2018

254.684,26

456.545,96

130

100.000,00

94.842,80

2.2.

dihalni aparati
gasilska oprema v državnih
rezervah (kemični detektor-15
kos/2 leti)
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280.000,00

prenos

2.3.

sofinanciranje specialnih vozil

3

500.000,00

62.100,00

2.4.

oprema za odpravo posledic
velikih poplav (cevi)

100.000,00

90.963,16

980.000,00

247.905,96

Skupaj
II

gasilska oprema
2.1.

100 tlačnih cevi,
16 sesalnih cevi,
4 rotarji za NS

Skupaj
III

usposabljanja op. gasilcev
3.1.

Ormož

170.000,00

162.461,43

pogodba

560.000,00

323.758,47

3.3.

regijski poligoni
usposabljanje prostovoljnih
gasilcev
sofinanciranje zdravstvenih
pregledov gasilcev

200.000,00

prenos

3.4.

sredstva za nadgradnjo IS Vulkan

pogodba

15.000,00

15.000,00

3.5.

gasilska olimpijada

pogodba

80.000,00

80.000,00

1.025.000,00

581.219,90

3.2.

Skupaj
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IV

RRN
4.1.

razvojno raziskovalne naloge-nove

4.2.

financiranje RRN-izdelava

1 RRN MONOKSID

Skupaj
V

100.000,00

23.391,81

100.000,00

23.391,81

120.000,00

102.559,38

ICZR Ig in Sežana
5.1.

stroški vzdrževanja gas. šole

5.2.

gasilsko vozilo-nevarne snovi

2 leti

180.000,00

prenos

5.3.

Požarna hiša - 3

2016

110.000,00

11.498,50

410.000,00

114.057,88

Skupaj
VI

prenos/dodatno
6.1.

ZSPG-Vulkan

sklep 2/4-9

33.000,00

33.000,00

6.2.

nadgradnja IS Vulkan

sklep 5/8

12.000,00

11.712,00

6.3.

oprema za požare v naravi

sklep 4/4-3,11/3

60.000,00

prenos

2017

pregled osebnih dozimetrov

2017

popravilo DP

2016

7.aneks GZS

2016

IDA(2016-2017)

9.709,98

pogodba

5.426,07
nov-dec.2016

102.161,85

260

194.824,20

Skupaj VI
SKUPAJ -širši družbeni pomen
2017 lokalne skupnosti 70%-skupaj

356.834,10
2.769.684,26

1.779.955,61

5.670.000,00

5.803.846,00

2016 lokalne skupnosti dec. 2016

452.234,00

2017 občina Ankaran za 2016
SKUPAJ

3.480,00
8.100.000,00

Tabela 3

8.039.515,61

sredstva v EUR

Prenos iz 2016

1.061.550,67

PRILIV 2017

8.238.882,87

Skupaj sredstva POŽARNE TAKSE- 2017
PORABA

9.300.433,54
8.039.515,65

% realizacije letnega načrta
Neporabljena sredstev - PRENOS v leto 2018
5
5.1

86
1.260.917,93

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

Poraba sredstev požarnega sklada za leto 2017 je dosegla 86 % realizacijo glede na načrt
porabe Od načrtovanih sredstev, katerih postopki se niso uspeli zaključiti v letu 2017, se
finančna sredstva prenesejo v leto 2018, in sicer za dokončanje Požarne hiše 3, za nakup
kemičnih detektorjev ter poplačilo pogodbenih obveznosti za nakup gasilskih avtolestev.
Sredstva se bodo prenesla tudi za dokončanje razvojno raziskovalne naloge-PUPPG, ki se še
nadaljuje v letu 2018 ter za zadnji del usposabljanja prostovoljnih gasilcev za mesec november
in december, katerega poročilo prispe naslednji mesec po končanem usposabljanju.

8

Prenesene obveznosti iz leta 2017 v 2018
Tabela 4

v EUR

Zap.št. Namen
Usposabljanje operativnih gasilcev (november1 december)
2 Gasilske avto lestve
3 Oprema za požare v naravi
Skupaj

nerealizirano
118.000,00
420.000,00
36.000,00
574.000,00
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