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Poročilo o porabi sredstev požarne takse razdeljene lokalnim
skupnostim v letu 2014

V letu 2014 je bilo občinam nakazano 70 % pritoka sredstev požarnega sklada. 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 16.4.2002.
V letu 2014 smo občinam razdelili sredstva požarne takse od januarja 2014 do vključno
decembra 2014. Skupaj je bilo razdeljeno 5.393.467,00 EUR.
Občinski odbori za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so bili v mesecu februarju 2015
pozvani, da nam posredujejo poročila o porabi sredstev požarnega sklada, ki so jih prejeli v letu
2014. Rok je bil 31. 3. 2015. Poročila o porabi sredstev nismo prejeli od petih odborov, kljub
poslanemu elektronskemu opozorilu.
1. Ugotovitve
Za delitev, porabo in poročanje o porabi sredstev požarne takse so odgovorni občinski odbori
za razpolaganje s sredstvi požarne takse. Poročilo pregleda in podpiše predsednik občinskega
odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse. V poročilu lokalne skupnosti oz. lokalni odbori
prikažejo višino namensko porabljenih sredstev iz požarne takse v EUR, namen porabe oz.
vrsto in količino nakupa ter tip nabavljene opreme ter prejemnike, katerim je občinski odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenil sredstva požarnega sklada.
Z analizo poročil o porabi sredstev smo ugotovili, da večina občin upošteva navodila o podpisu
poročila in namenskosti sredstev požarne takse. Glede na sprejete sklepe Odbora v letu 2013
in 2014 je bil odziv v večini občin pozitiven. Predvsem so zagotovili imenovanje in podpis
predsednika lokalnega odbora. Izračuni in obrazložitve porabljenih sredstev so v večini poročil
zadovoljivi in skrbno pripravljeni in izpolnjeni po navodilih, v nekaj primerih pa pomanjkljivi:
a) Večina občin je poročilo pripravilo zadovoljivo, pregledno in v skladu z danimi navodili
oziroma vzorno s prilogami in dodatnimi obrazložitvami.
b) 24 občin je poročilo pripravilo pomanjkljivo ali nezadovoljivo. Nekaj občin (14 občin) ni
navedlo vrsto in tip opreme, kot je bilo podano v navodilih. Štiri občine so v poročilu
napisale, da nimajo odbora ali je v fazi imenovanja. Iz poročila sedmih občin pa ni razbrati,
kdo je podpisnik in ali je podpisnik tudi predsednik odbora. Šest občin je prikazalo del
požarne takse (največ do 5 %) za namen, ki ni v skladu z zakonom (namenjen za servise
gasilskih vozil ali obnovo gasilskega doma). Odbori lokalnih skupnosti, ki so del sredstev
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porabili nenamensko, se zavedejo navedenih nepravilnosti in jih bodo odpravili oz.
upoštevali v naslednjem letu, saj zaradi višine vloženih sredstev v varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki jih lokalne skupnosti namenijo gasilskim enotam brez požarne takse,
ne presegajo višine požarne takse.
c) Pet občin oziroma lokalnih odborov še vedno ni dostavilo poročila o porabi sredstev, kljub
poslanemu opominu. Prikazano v odstotkih, število nedostavljenih poročil zajame manj kot
odstotek vseh razdeljenih sredstev požarne takse in predstavlja razliko do polno porabljenih
sredstev.
2. Razdelitev sredstev
Iz poslanih poročil lokalnih skupnosti je razbrati sledeče stanje porabe sredstev po namenu.
Več kot polovico vseh nakazanih sredstev so občine namenile nakupu gasilskih vozil oz.
nadgradnji gasilskih vozil (53%), sledi nakup gasilsko zaščitne in reševalne opreme (37%). Za
rezervacijo nakupa opreme ali vozil so občine namenile 3% vseh razdeljenih sredstev. Pod
rubriko drugo je prikazan ostanek neporabljenih sredstev, ki se je prenesel v leto 2015 (6%). To
so večinoma sredstva požarne takse nakazana lokalnim skupnostim v mesecu novembru in
decembru, ki jih lokalne skupnosti v zadnjem mesecu leta težko porabijo za nakup in jih
prenesejo v proračun za naslednje leto. Štiri lokalne skupnosti so celotno takso prenesle v
naslednje leto (prepozno sprejetje proračuna oz. neimenovanje odbora).
Tabela 1: Poraba sredstev požarne takse po namenu (izražena v odstotkih)
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