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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
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425-1/2014-9 - DGZR
27.05.2014

Zadeva:

Zapis 143. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 142. redne seje Odbora;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec marec;
Potrditev sklepov Komisije za opremo;
Razno:

Odsotna: Tomaž Kučič, Jošt Jakša
Prisotni člani odbora dr. Ivan Skubic, Igor Vrhovec, Igor Bole, Franci Petek, Mateja Lamovšek,
mag. Biserka Hirci in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red in sprejeli
sklepe na 143. redni seji, dne 2. 4. 2014:
AD 1
143/1

Sklep: Odbor je zapisnik 142. redne seje soglasno potrdil.
AD 2

143/2

URSZR je bila s strani Občine Jezersko obveščena, da je v letu 2013 prejela več sredstev,
kot je bilo povprečno nakazilo v prejšnjih letih. Ugotovljeno je bilo, da je zaradi večjega
števila intervencij resnično prišlo do višjega koeficienta, na podlagi katerega se izplačuje
požarna taksa. Zakaj je število intervencij v letu 2012 tako naraslo, pristojne službe še
raziskujejo. Ugotovljeno je tudi, da vpis in prenos podatkov v aplikacijo SPIN poteka
avtomatizirano, pristojne službe same podatke ne preverjajo. Člani Odbora se strinjajo, da
je potrebno te podatke spremljati in preverjati, da ne bo prihajalo do podobnih napak.
Sklep: Občini Jezersko se razlika med preveč izplačano požarno takso in takso, ki bi ji
morala biti izplačana obračuna tako, da se v letu 2014 z mesecem marcem preneha
izplačevati taksa, dokler se ne izravna znesek izplačane takse v letu 2014 in takse, ki ji
pripada, glede na nov izračun v letu 2014. Po poplačilu takse za leto 2014 se mesečna
požarna taksa zmanjša za polovico, dokler se ne poplača razlika preveč obračunane takse
v letu 2013. Razlika znaša 8.659,00 EUR.
Odbor opozarja strokovne službe URZSR, ki so zadolžene za spremljanje intervencij v
aplikaciji SPIN, da natančno in skrbno spremljajo število intervencij in odboru natančno
poročajo o napakah in usmeritvah, ki jih bodo sprejele za odpravo nastalih napak ali
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pomanjkljivosti.
Odbor je soglasno potrdil predlagano razdelitev sredstev požarne takse lokalnim
skupnostim za mesec marec 2014 v vrednosti 549.433,00 EUR. Razdelitev je razvidna iz
priložene razpredelnice.
AD 3
143/3

Komisija za opremo je na svoji drugi seji v zvezi s potrditvijo Poziva za sofinanciranje
gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju sprejela naslednje sklepe, ki jih daje
odboru v potrditev:
1. Občine do konca leta (najkasneje do 20.11.2014) URSZR pošljejo podpisano pogodbo
o nakupu vozila. Ta pogodba bo pogoj, da se jim izplača dodeljeni znesek, ki jim ga bo
dodelila komisija na podlagi izračuna.
2. Občina, za katero se ugotovi, da je zavajala komisijo s podatki ali je bilo ugotovljeno,
da ni izpolnjevala vseh opredeljenih kriterijev, ne bo upravičena do sodelovanja na
tovrstnem razpisu za dobo treh let.
3. Občina se ne more prijaviti na razpis, v kolikor ni izpolnila vseh pogodbenih določil v
zvezi s sofinanciranjem gasilskih vozil v preteklih letih.
Sklep: Z navedenimi sklepi Odbor potrjuje Poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil
za gašenje požarov v naravnem okolju, ki se pošlje občinam takoj po pripravi poziva.

AD 4
143/4

V Komisijo za razvojno raziskovalne naloge se imenujeta predsednik, dr. Ivan Skubic in
članica mag. Biserka Hirci, članica, oba zaposlena na Ministrstvu za znanost, izobraževanje
in šport.
Sklep: Odbor soglasno potrjuje imenovana v Komisijo za RRN.
Poveljnik GZS seznani odbor o porabi sredstev za program Vulkan, za katera je sredstva
pridobil v okviru načrtovanih sredstev požarnega sklada v letu 2013. Program za vodenje
velikih intervencij, ki omogoča prenos informacij in beleženje dogodkov, z vnesenimi in
pridobljenimi podatki ni usklajen in potrjen z vsemi regijskimi gasilskimi zvezami, zato
porabo sredstev niso uspeli prikazati do predvidenega roka.
Sklep: Odbor ugodi prošnji GZS in podaljša rok za pripravo poročila do konca junija 2014.

Seja zaključena ob 10.30.
Zapisala:
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom odbora
- Darko But, generalni direktor URSZR

Vloženo:
- v zadevo

Bojan Kopač
predsednik

