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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.

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.
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3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2018

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 2018 so bila namenjena 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. Razpis za gasilske avto lestve je bil uspešno
zaključen, izbrani sta bili dve lokalni skupnosti, Maribor in Slovenj Gradec. 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. V letu 2018 so se poplačali nakupi gasilskih
lestev za leto 2017.
Gasilska zveza Slovenije je v letu 2018 porabila 70% načrtovanih sredstev. Prenesla so se
sredstva za izplačilo zadnjega aneksa za usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev
ter za izgradnjo drugega načrtovanega poligona.
V letošnjem letu se je zgradil in predal v uporabo regijski gasilski poligon v Radljah ob Dravi,
drugi načrtovani poligon zaradi težav z načrti in samo izgradnjo ni še pričela.
Dobavljeno in kakovostno prevzeto je bilo 45 kemijskih detektorjev z biološkimi čitalci.
Razdelitev le-teh po IURSZR in GEŠP je predvidena januarja 2019. Kemični detektorji so bili
prevzeti in plačani za 30 kosov, več kot je odbor načrtoval (15 kosov).
Zadnja izplačila požarne takse so se izvedla v zadnjih dneh decembra. S tem je izplačana
celotna požarna taksa lokalnim skupnostim, ki znaša najmanj 70% celotnega pritoka požarne
takse v letu 2018. Nova aplikacija je pripravljena za uporabo in bo s 1.1.2019 dosegljiva vsem
uporabnikom, torej lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti so bile decembra 2018 na dveh
predstavitvah na Igu in v Pekrah seznanjene z delovanjem in uporabo nove aplikacije.
V Gasilski šoli v ICZR Ig vsakoletno poteka usposabljanje za izobraževanje kandidatov za
pridobitev poklica gasilec in s tem zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in servis opreme. V
letu 2018 se ni uspel realizirat nakup simulatorja za reševanje z višin in iz globin, kontejnerjev
ter ponovno nakup gasilskega vozila za nevarne snovi, kot tudi ne izgradnjo požarne hiše 3.
Sredstva za plačilo zadnje faze RRN PUPPG bodo prenešena v leto 2019, saj je projektni svet,
na predlog izvajalca naloge, rok za izdelavo RRN podaljšal do 31.3.2019. Kljub zaznavnemu
izboljšanju stanja pri administrativnem obvladovanju postopkov še vedno ostajajo težave zlasti
pri odzivnosti strokovne pomoči s strani URSZR.
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4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV V
LETU 2018
Priliv sredstev

Zavarovalnice so v letu 2018 na podlagi Zakona o varstvu pred požarom in Uredbe o požarni
taksi v proračun vplačale 8.451.345,16 evrov. Lokalnim skupnostim je bilo za izvajanje nalog
požarnega varstva v občinah namenjenih 5.948.116 evrov, kar predstavlja dobrih 70 % pritoka,
5

za naloge širšega družbenega pomena pa nekaj manj kot 30% pritoka, to je 2.503.229,16
evrov. Pritok je bil večji za dobrih 2% kot v letu 2017. K zbranim sredstvom v letu 2018 je
potrebno prišteti še 1.260.917,93 evrov prenesenih sredstev iz preteklega leta 2017.
Celotna sredstva požarnega sklada v letu 2018 so znašala 9.712.281,84 EUR, kot seštevek
pritoka požarne takse v tekočem letu in prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2017.

Priliv sredstev Požarnega sklada v letu 2018
Tabela 1
pritok po mesecih

sredstva v EUR
znesek pritoka

občinam

širši pomen

januar

748.821,89

524.175,00

224.646,89

februar

673.444,62

471.411,00

202.033,62

marec

654.039,38

457.828,00

196.211,38

april

804.671,34

563.270,00

241.401,34

maj

702.399,40

491.680,00

210.719,40

junij

723.081,86

506.157,00

216.924,86

julij

723.614,11

506.530,00

217.084,11

avgust

764.049,49

534.835,00

229.214,49

september

680.226,15

476.158,00

204.068,15

oktober

622.784,94

435.950,00

186.834,94

november

685.888,74

980.122,00

-294.233,26

december

668.323,24

0,00

668.323,24

5.948.116,00

2.503.247,91

dodatek ob prenosu
SKUPAJ

18,75
8.451.363,91

Priliv 2018

8.451.363,91

Prenos iz 2017
Skupaj sredstva požarne takse 2018

1.260.917,93
9.712.281,84

4.2

Realizirana sredstva

Realizacija porabe sredstev požarne takse je v letu 2018 znašala 8.510.717,50 evrov, kar
predstavlja 88% vseh sredstev prejetih v letu 2018 skupaj s prenosom iz leta 2017. Od tega je
bilo za naloge širšega pomena v skladu z Načrtom porabe za leto 2018 porabljenih
2.562.601,19 evrov.
V realizaciji so prikazani stroški za nakup opreme za delovanje prostovoljnih gasilskih enot in
poklicnih gasilskih enot: 130 kosov IDA , 30 kosov kemičnih detektorjev z biološkim čitalcem,
sofinanciranje nakupa treh gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (avto lestve) za
gasilske enote v Ljubljani, Ptuju in Trebnjah ter nakup opreme za Kras, ki je bila dobavljena in
razdeljena v letu 2017, vendar plačana v letu 2018: 11 kosov telovnikov s funkcionalnimi
označbami, 100 kosov obraznih mask s filtrom, 580 kosov dodatnih filtrov za maske, 1 nahrbtnik
za vodjo izvidovanja, 5 kosov nahrbtnikov za nošenje opreme, 15 kosov trojakov C/CDD, 30
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kosov spojnih ključev C,H,D, 70 kosov tesnil za spojke za cevi D, 20 kosov ročnikov D in 250
kosov visoko tlačnih cevi D.
V skladu z načrtom je bilo izvedeno usposabljanje in izobraževanje gasilcev, od tega za
zdravniške preglede v višini 96.539,91 evrov za 1353 vlog, ki jih izvaja Gasilska zveza
Slovenije, ter za nakup, servis in vzdrževanje opreme za Gasilsko šolo v ICZR Ig in njenih
podcentrih v Mariboru in Sežani. Gasilska zveza je prejela sredstva za izgradnjo regijskega
poligona v Radljah ob Dravi ter za vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije Vulkan (GEŠP in
Požarna taksa).
Lokalnim skupnostim je bilo v letu 2018 iz naslova požarne takse nakazano 5.948.116,00
evrov, kot seštevek vseh mesečnih nakazil v letu 2018 in sicer je seštevek zajel požarno takso
od januarja 2018 do vključno decembra 2018.
Realizacija 2018 glede na načrtovana sredstva
Tabela 2
Zap.
št.

I

Namen

sredstva zvez
1 pozivniki
2 pozivniki poveljniški
3 radijske postaje ročne
4 radijske postaje mobilne

II

Skupaj
gasilska oprema
5 dihalni aparati
6 kemični detektor-2 leti
sofinanciranje specialnih
7 vozil/avtolestve
8 helikopterska oprema za gašenje

Načrtovana
vrednost

Količina
1092

80.000,00

27

10.000,00

176+5

100.000,00

86+2

37.500,00

120+10
30
2

0,00

100.000,00
280.000,00

1.052.396,40
437.899,00
0,00
1.490.295,40

Radlje

300.000,00

170.000,00

pogodba

760.000,00

458.440,53

pogodba

30.000,00

0,00

30.000,00

24.812,36

1.120.000,00

653.252,89

21.000,00
21.000,00

12.982,00

156.000,00

137.685,60

390.000,00
110.000,00

0,00
0,00

20.000,00

0,00

32.000,00

0,00

usposabljanja op. gasilcev
9 regijski poligoni
10 usposabljanje prostovoljnih gasilcev
11 gasilska olimpijada
sredstva za nadgradnjo
12 informacijskega sistema

pogodba

Skupaj
RRN
IV
13 razvojno raziskovalne naloge-nove

V

227.500,00

500.000,00
200.000,00
1.080.000,00

Skupaj
III

Poraba

14 financiranje RRN-izdelava
Skupaj
ICZR Ig in Sežana
15 stroški vzdrževanja gasilske šole
nakup gasilskega vozila-nevarne
16 snovi
17 Požarna hiša 3
simulator za reševanje z višin in iz
18 globin-PTD
19 ladijski kontejner

1
nalog(delno)

1
1
1
8

12.982,00
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Zap.
št.

Namen

Količina

Skupaj
SKUPAJ -širši družbeni pomen

Načrtovana
vrednost

Poraba

708.000,00

137.685,60

3.156.500,00

2.294.215,89

poraba 2017

VI

2017 IDA
2017 Kras oprema

130

94.842,80
35.299,50

2017 GZS 6. aneks
2017 Ig šola
2018 osebni dozimetri IJS
širši pomen 30%

118.764,48
8.918,20
10.560,32
2.450.000,00

2.562.601,19

lokalne skupnosti 70%

5.800.000,00

5.948.116,31

SKUPAJ

8.250.000,00

8.510.717,50

Tabela 3

sredstva v EUR

Prenos iz 2017

1.260.917,93

PRILIV 2018

8.451.363,91

Skupaj sredstva POŽARNE TAKSE- 2018
PORABA

9.712.281,84
8.510.717,52

% realizacije letnega načrta

88

Neporabljena sredstev - PRENOS v leto 2019

1.201.564,32

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
5.1

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Poraba sredstev požarnega sklada za leto 2018 je dosegla 88 % realizacijo glede na načrt
porabe. Od načrtovanih sredstev, katerih postopki se niso uspeli zaključiti v letu 2018, se
finančna sredstva prenesejo v leto 2019, in sicer za usposabljanje operativnih gasilcev za
zadnje dvomesečje, gasilsko vozilo za nevarne snovi, Požarno hišo 3, kontejnerje in simulator
za gašenje z višin in iz globin. Sredstva se bodo prenesla tudi za dokončanje razvojno
raziskovalne naloge-PUPPG, ki se še nadaljuje v letu 2019.

Prenesene obveznosti iz leta 2017 v 2018
Tabela 4

Zap.št. Namen
Usposabljanje operativnih gasilcev (november1 december)
2 Regijski poligon
3 Vulkan

v EUR

nerealizirano
120.000
130.000
8.000
8

4 RRN
5 Gasilsko vozilo
6 simulator
7 kontejner
8 Požarna hiša
9 Gasilske lestve
Skupaj

7.000
400.000
20.000
32.000
110.000
500.000
1.327.000
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