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Poročilo o porabi sredstev požarne takse razdeljene lokalnim
skupnostim v letu 2015

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 2015 smo občinam razdelili sredstva požarne takse od januarja 2015 do vključno
novembra 2015. Decembrska požarna taksa za leto 2014 je bila izplačana kot akontacija še v
letu 2014. Skupaj je bilo razdeljeno 5.091.496,00 EUR, kar predstavlja 64 % pritoka sredstev
požarnega sklada.
Občinski odbori za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so bili v mesecu februarju 2016
pozvani, da nam posredujejo poročila o porabi sredstev požarnega sklada, ki so jih prejeli v letu
2015. Rok je bil 31. 3. 2015. Četrtina občin je poročilo poslala po tem roku. V mesecu maju je
bil poslan opomin še 18 občinam: Beltinci, Duplek, Grad, Idrija, Kozje, Križevci, Kuzma,
Podvelka, Ptuj, Radeče, Radlje ob Dravi, Starše, Šempeter-Vrtojba, Šentrupert, Škofljica,
Trebnje, Vuzenica in Zreče.
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.
Analiza poročil o porabi sredstev je pokazala, da občine skoraj v celoti namenjajo sredstva
nakupu gasilsko zaščitne in reševalne opreme. Še vedno je nekaj primerov, ko občine v porabi
požarne takse prikažejo stroške za npr. servise, tehnične preglede, obnovo gasilskih domov,
nakup svečanih oblek pa tudi za zdravniške preglede in usposabljanja. Vendar pa namenjeni
znesek ne presega več kot 3% požarne takse, ki so jo občine prejele v tekočem letu. Pri sami
pripravi poročila so upoštevali navodila o pripravi poročila in namenskosti sredstev požarne
takse. Zagotovili so imenovanje in podpis predsednika lokalnega odbora, čeprav je v štirih
primerih še vedno vprašljiv podpis oz. ni razvidno iz poročila, ali je in kdo je predsednik odbora.
Izračuni in obrazložitve porabljenih sredstev so v večini poročil zadovoljivi in skrbno pripravljeni
in izpolnjeni po navodilih, v nekaj primerih pa pomanjkljivi:
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

a) 81 (38 %) občin je poročilo pripravila vzorno, pregledno z dodatnimi obrazložitvami in v
skladu z danimi navodili.
b) 112 (53 %) občin je poročilo pripravilo zadovoljivo. Največkrat je prikazana poraba, ki je
višja kot je znašala višina nakazane požarna taksa.
c) 18 (9 %) občin oziroma lokalnih odborov je poročilo pripravilo pomanjkljivo glede na dana
navodila. Poročila občin Benedikt, Črna/Koroškem, Gorenja vas-Poljane, Gornji Petrovci,
Jesenice, Komen, Komenda, Kungota, Logatec, Murska Sobota, Pivka, Poljčane, Starše,
Tišina, Trnovska vas, Vipava in Vodice ne vsebujejo zahtevane podatke oz. manjkajo eni ali
drugi podatki (npr. ni razviden podpisnik odbora, del požarne takse ni v skladu z zakonom,
ni navedena vrsta in tip opreme, prejemniki, računi…).
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 (55,5%), sledi nakup gasilsko zaščitne in reševalne opreme (34%). Za
rezervacijo nakupa opreme ali vozil so občine namenile 8% vseh razdeljenih sredstev. Pod
rubriko drugo je prikazan ostanek neporabljenih sredstev, ki se je prenesel v leto 2016 (2,5%).
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 tekočega leta.
Tabela 1: Poraba sredstev požarne takse po namenu (izražena v odstotkih)
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