
 

 

Številka: 847-001/2006-152 

Datum: 24.09.2015 

 

Na podlagi 6. odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter 29. in 34. člena Statuta občine Šmartno pri Litiji (Uradni list 

RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) župan Občine Šmartno pri Litiji izdaja naslednji 

 

Sklep 

o imenovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v  

Občini Šmartno pri Litiji 

 

 

I.  

                                                                    

S tem sklepom se v Občini Šmartno pri Litiji imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse 

v Občini Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju odbor). 

 

 

II.  

 

Odbor sestavljajo naslednji člani: 

1. Klemen Repovš, stanujoč Mala Kostrevnica 18, 1275 Šmartno pri Litiji (predstavnik gasilcev) 

– predsednik,  

2. Matjaž Borišek, stanujoč Gradiške Laze 27, 1275 Šmartno pri Litiji (predstavnik 

zavarovalništva) – član,  

3. Tatjana Martinčič Poglajen, stanujoča Jelša 14, 1275 Šmartno pri Litiji (predstavnica organov 

občine) – član. 

 

 

III.  

 

Odbor načrtuje porabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom v Občini 

Šmartno pri Litiji, na podlagi srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami. 
 

Sredstva požarne takse se namenjajo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske 

zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 
 

Odbor odloči o uporabi sredstev iz prejšnjega odstavka za tekoče koledarsko leto ter o tem obvesti 

župana občine. Odločitev sprejema odbor z večino vseh članov. 

 

Predsednik odbora vodi njegovo delo in je za svoje delo odgovoren županu občine. Strokovno ter 

administrativno pomoč pri izvajanju teh nalog zagotavlja občinska uprava.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292


 

 

IV.     

 

Sklep začne veljati z dnem podpisom župana in se objavi na spletni strani občine Šmartno pri Litiji. Z 

dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Odbora za razpolaganje s sredstvi 

požarne takse v Občini Šmartno pri Litiji, št. 847-001/2006-116, z dne 12.7.2013. 

 

 

 

 

                                               Obrazložitev: 

 

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) v 

svojem 58. členu določa, za katere namene se namenjajo finančna  sredstva iz proračuna Republike 

Slovenije. Za te namene se zagotavljajo sredstva tudi iz namena požarne takse, ki je namenski 

prihodek in odhodek občine. 

Uporabo sredstev požarne takse v občini načrtuje odbor, ki ga imenuje župan občine. V odboru je 

potrebno zagotoviti zastopanost gasilcev, zavarovalništva in organov občine. Odbor deluje v skladu z 

nalogami, določenimi v sklepu, na svojih sejah, ki jih vodi in sklicuje predsednik odbora. Strokovno 

ter administrativno pomoč pri izvajanju nalog zagotavlja občinska uprava. 

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana. 

 

 

                                                 

                                                                                                                        Župan 

                                                                                                     Občine Šmartno pri Litiji: 

                                                                                                       Rajko Meserko l.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

1. Klemen Repovš, Mala Kostrevnica 18, 1275 Šmartno pri Litiji 

2. Matjaž Borišek, Gradiške Laze 27, 1275 Šmartno pri Litiji 

3. Tanja Kepa Ferlan, Valvazorjeva ulica 35, 1275 Šmartno pri Litiji 

4. Tatjana Martinčič Poglajen, Jelša 14, 1275 Šmartno pri Litiji  

5. Spis 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292

