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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE
TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH
SKUPNOSTIH
Spoštovani,
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Sklepa o
delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih
skupnostih (v nadaljevanju: Sklep).
Predlagamo, da se prva točka predloga Sklepa dopolni z določitvijo odstotka
sredstev osrednjemu gasilskemu društvu v občini, ki na svojem območju nima
enote GEŠP.
Obrazložitev:
Do sedaj se je požarna taksa delila na način, da je bilo 70 % sredstev zbranih s požarno
takso, namenjeno izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne
ter reševalne opreme za gasilske enote v lokalnih skupnostih. Z novim sklepom bo teh
odstotkov 50. Res je še, da bo iz občin na državo prešlo financiranje standardiziranih
gasilskih zavarovanj iz občine na državo in se dvigne odstotek od zavarovalne premije s
sedanjih 5 % na 9 %.
Nastala pa bo razlika med financiranjem GEŠP-ov in ostalih PGD. Prvi bodo po novem
dobili trikrat več sredstev kot sedaj, ostalim pa se bo financiranje povečalo za eno
tretjino. Višina požarne takse se tako res zviša za vse, vendar pa bodo GEŠP-i dobili
bistveno več sredstev, kar bo za občine brez teh enot predstavljalo zaostanek na
področju gasilstva.
Na podlagi navedenega menimo, da se bo s predlaganim razrezom delitve sredstev
požarne takse razlika v opremljenosti gasilskih društev v manjših in večjih občinah, ki
imajo na svojem teritoriju enoto GEŠP, še povečala v korist večjih.
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V manjših občinah, ki so praviloma precej oddaljene tako v razdalji kot v času je
reševanje v primeru požara, prometne nesreče in drugi naravnih ali industrijskih nesreč
oprto predvsem na PGD (osrednje enote). Zato bi bilo smiselno podpreti predvsem
osrednje enote v teh občinah, saj bi tako povečali varnost občanov in premoženja,
predvsem v smislu krajšega odzivnega časa s primerno opremljeno lokalno gasilsko
enoto.
Osrednjo enoto v občini brez GEŠP-a se lahko podpre s sklepom o delitvi požarne takse
ali pa s spremembo meril, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za
posamezno lokalno skupnost.
Naprošamo, da pripombe v največji možni meri upoštevate pri pripravi končnega besedila
Sklepa.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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