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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Številka: 425-1/2014- DGZR
Datum: 5. 9. 2014

Zadeva:

Zapis 149. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 145. redne seje ter zapisnikov 146., 147. in 148. korespondenčnih
sej;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec avgust;
3. Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada;
4. Obravnava in potrditev rebalansa Načrta porabe sredstev požarnega sklada 2014;
5. Obravnava in potrditev investicijskega načrta za leti 2015-2016;
6. Razno;
Odsotna: Igor Bole, Jošt Jakša
Prisotni člani odbora Igor Vrhovec, dr. Ivan Skubic, Franci Petek, Mateja Lamovšek, mag.
Biserka Hirci, Tomaž Kučič in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red in ga
dopolnili v točki razno. Predlagana je bila obravnava poročila Občine Izola o nakupu gasilskega
vozila, v skladu s pozivom o sofinanciranju gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem
okolju, predlog GZS o sofinanciranju izgradnje regijskih centrov za usposabljanje prostovoljnih
gasilcev ter članstvo dr. Juga v Komisiji za RRN.
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 149. redni seji, dne 4. 9. 2014:
AD 1
149/1

Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnike 145. redne in 146., 147. in 148.
korespondenčnih sej.
AD 2

149/2

Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelitev sredstev požarne takse lokalnim skupnostim
za mesec avgust v višini 454.374,00 EUR. Razdelilnik je razviden iz priložene
razpredelnice.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

AD 3
149/3

Poraba sredstev požarne takse poteka v skladu s predvidevanji. Oprema zvez je v celoti
zaključena (dostavljena in plačana), prav tako dihalni aparati, termokamere in baraže.
Postopki javnega naročila potekajo za opremo Kras, za opremo za odpravo posledic velikih
poplav ter za servise in nakup opreme za gasilsko šolo Ig in njena podcentra Sežano in
Pekre. V teku je sofinanciranje gasilskih vozil za požare v naravnem okolju. Sofinanciranje
specialnih vozil (lestve) v letošnjem letu ne bo izvedljivo.
Po ustaljenem postopku poteka sofinanciranje usposabljanja prostovoljnih gasilcev,
sofinanciranje zdravstvenih pregledov in nadgradnja informacijskega sistema.
Sofinanciranje RRN še vedno ostaja odprto. Naloge, izbrane iz prejšnjih let še niso
pripravljene za objavo na javnem portalu. V letošnjem letu se bo zaključila zadnja naloga iz
leta 2011.
Sklep: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarne takse vključno do meseca avgusta.
Poraba poteka v skladu s predvidevanji.

AD 4
149/4

V letošnjem letu načrtovana sredstva za sofinanciranje gasilskih lestev so se zaradi
neizvedbe projekta prerazporedila za nakup pogonske enote oljnega posnemalnika,
mobilnega simulatorja za delo z motorno žago in opremo za potrebe gašenja požarov v
naravnem okolju (center Kras).
Sklep: Neporabljena sredstva, namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih lestev, se
prerazporedi za nakup opreme potrebne za center Kras, v skladu že s sprejetimi sklepi
Odbora, nakup pogonske enote Vikoma ter mobilne prikolice za delo z motorno žago.
Odbor se strinja tudi s prerazporeditvijo finančnih sredstev, načrtovanih za potrebe ICZR Ig,
ki se namesto za dokončanje poligona (neizvedljivi pogoji) namenijo za nakup in servis
opreme za gasilsko šolo.

149/5

Predsednik je predstavil investicijski načrt za leti 2015-2016. Za potrebe Službe za javna
naročila na Direktoratu za logistiko je morala URSZR pripraviti načrt investicijskih nakupov v
prihodnjih dveh letih. Podlaga za pripravo tega načrta je bil srednje ročni načrt do leta 2016,
s katerim se je Odbor že seznanil. V planu je poudarek na nakupu opreme, ki se
standardno kupuje za gasilske enote (oprema za zveze, dihalni aparati, termo kamere,
oprema za Kras, oprema za odpravo posledic velikih poplav) in nakup dveh gasilskih vozil
za gasilsko šolo ICZR Ig.
Ivan Skubic je podal vprašanje ali so sredstva, ki so načrtovana na postavki financiranje
RRN fiksna ali je mogoče v primeru odobritve večjih projektov RRN in s tem tudi višje cene,
zagotoviti njihovo povečanje.
Sklep: Odbor se strinja z načrtom porabe sredstev investicijskih nakupov za leti 2015-16.
Sredstva bodo zagotovljena za izvedbo RRN tudi v primeru višje vrednosti nalog.

149/6

Poveljnik GZS je predstavil projekt GZS o izgradnji poligonov za usposabljanje prostovoljnih
gasilcev v vseh regijah po Sloveniji. Del sredstev za izvedbo predstavljenega projekta
zagotovi GZS, večji del in prostor lokalna skupnost, del sredstev bi pokrili iz požarnega
sklada. V Sloveniji je 12 regij, kjer bi potekale vaje prostovoljnih gasilcev. Tudi sama GZS
se bo o projektu uradno izrekla na seji v mesecu septembru. Predsednik Odbora v primeru
50% pokritosti stroškov s strani GZS, sprejetem sporazumu lokalnih skupnosti o

oskrbovanju in enotni izgradnji poligonov po regijah ter uradne potrditve s strani GZS,
potrjuje možnost izvedbe projekta. Ostali člani so bili do predloga skeptični. Občina je
pristojna za delovanje gasilstva v lokalnih skupnostih, država pa v okviru svojih pristojnostih
za delovanje gasilske šole in skladen razvoj gasilstva. Država je tista, ki predpisuje
predpise in skrbi za njihovo izvedbo ter sofinancira usposabljanja prostovoljnih gasilcev.
Kako bodo poligoni pripravljeni za vaje gasilcev, kdo bo kril stroške vaj, kako bodo vaje
potekale, kdo bo skrbel za varnost in še kup drugih vprašanj se je porajalo v razpravi.
Sklep: Odbor se je seznanil s predlogom GZS o izgradnji regijskih poligonov za
usposabljanje prostovoljnih gasilcev, o nadaljni odločitvi se bo izrekel, ko bo znanih več
dejstev.
Predstavljena problematika z občino Izolo, ki je v poročilu o sofinanciranem gasilskem
vozilu prikazala vozilo, ki ni v skladu s pogodbo, ustreza pa razpisanim vozilom v pozivu o
sofinanciranju gasilskih vozil za gašenje požarov v naravnem okolju, je bila tema, za katero
so se člani strinjali, da bi mnenje morala v navedenem primeru podati URSZR. Med
obravnavo se je izoblikovalo mnenje, da v kolikor je vozilo resnično bolj prilagojeno delu
gasilcem in hkrati še vedno ustreza vozilu, predpisanemu v pozivu, se pogodba o
sofinanciranju ne prekine, ampak se novo vozilo potrdi z aneksom k pogodbi.
Sklep: Odbor se strinja s predlagano rešitvijo, ki mora biti predhodno potrjena s strani
strokovnih služb URSZR. Občina v skladu z zahtevo vrne razliko v višini 2.200 EUR, ki je
nastala pri nakupu vozila GVGP-1, namesto vozila GCGP-1. Z občino se sklene aneks, s
katerim se potrdi nakup vozila GVGP-1 in zahteva vrnitev sredstev s pripisom, da se
nakažejo na postavko požarnega sklada.
Odbor se je seznanil z elektronsko pošto dr. Aleša Juga, člana Komisije za RRN, ki
obvešča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, o svojem nadaljnjem delu na
univerzi v Združenih državah Amerike, in novem elektronskem naslovu, kjer je dosegljiv.
Odbor se strinja, da dr. Jug svojega članstva zaradi odsotnosti ne more zadržati in se ga
nadomesti z drugim kompetentnim članom.
Sklep: Odbor razreši dr. Aleša Juga članstva v Komisij za RRN in namesto njega soglasno
imenuje g. Milana Dubravca, vodjo gasilske šole v ICZR Ig.

Seja zaključena ob 10.30.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Vloženo:
- v zadevo

Bojan Kopač
predsednik

