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ZADEVA: Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2017

Pozivamo občinske Odbore za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, da nam v skladu z 
98. in 99. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS 1617), z 58. členom Zakona o 
varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12) ter v skladu 
s pogodbo št. 427-00-5/2004, ki ureja razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, najkasneje do 
31. 3. 2018 posredujete poročila o porabi sredstev požarnega sklada v vaši občini v letu 2017. 

Skupna višina nakazanih sredstev je prikazana v priloženi razpredelnici in na internetu; 
http://www.urszr.si/ v rubriki informacije javnega značaja. Pri izpolnjevanju poročil bomo 
upoštevali vsa sredstva, ki ste jih prejeli v letu 2017. Ta sredstva so prikazana v prilogi. V prilogi 
vam posredujemo tudi obrazec, na katerem nam posredujte poročilo o namenski porabi 
sredstev požarnega sklada v letu 2017 v vaši lokalni skupnosti.

Pri izdelavi poročila vas prosimo, da oblike in rubrik  tabele ne spreminjate. V tabeli navedite:

1. višino namensko porabljenih sredstev iz požarne takse v EUR (na predpisani 
obrazec navedite številko, datum in znesek računa, ki je bil izstavljen za plačilo opreme 
ali vozila, ki ste ga navedli); Ne prilagajte in ne pošiljajte računov. Navedite samo 
vrednost požarne takse in ne celotnih virov, ki jih  lokalne skupnosti namenjate za 
gasilstvo oz. požarno varstvo.

2. namen porabe oz. vrsto in količino nakupa ter tip nabavljene opreme (npr. 10 kos 
delovnih rokavic itd.) ali  vozila (npr. nadgradnja  gasilskega vozila GVM-1 Renault 
Traffic). Sredstva niso namenjena nakupu svečanih oblek, rezervnih delov za vozilo ali 
gum, servisov, izobraževanja…)
70% celotnih sredstev požarne takse, ki jih prejmete lokalne skupnosti, namenite 
izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilsko zaščitno in reševalno 
opremo v gasilskih enotah v skladu s tipizacijo GZS), v tabelo lahko prikažete tudi 
rezervirana sredstva in sredstva, ki jih niste uspeli porabiti in jih prenašate v naslednje 
leto.

3. prejemnike, katerim je občinski odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 
namenil sredstva požarnega sklada (navedete kateri PGD-ji so dobili sredstva),



4. ime in priimek predsednika občinskega odbora za razpolaganje s požarnim 
skladom, ki poročilo pregleda in podpiše.

Prosimo vas, da upoštevate končni rok za posredovanje poročila, ki je 31. 3. 2018 in, da 
pri pripravi poročila upoštevate zgoraj navedena navodila.

V primeru nepopolno ali nepravilno izpolnjenih poročil bomo poročilo zavrnili, ob neupoštevanju 
postavljenega časovnega roka pa bomo postopali v skladu s pogodbo, ki ureja razpolaganje s 
sredstvi požarnega sklada. Nadzor glede pravilnosti izpolnjenih poročil in zakonitosti porabe v 
skladu z Zakonom o varstvu pred požarom bo izvajal Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

S spoštovanjem,

Pripravila: Branko Dervodel
Ana Stropnik žig predsednik

Poslano:
- naslovnikom po elektronski pošti.

Priloga:
- razdelilnik
- obrazec poročila

Vloženo:
- v zadevo.


		2018-02-14T15:58:47+0100




