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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

425-1/2014-24 - DGZR
15.12.2014

Zadeva:

Zapis 151. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 150. korespondenčne seje;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec oktober;
Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada;
Informacije s seje Komisije za RRN;
Informacije s seje Komisije za opremo (sofinanciranje gasilskih lestev);
Razno;

Opravičeno odsotna: mag. Biserka Hirci
Prisotni člani odbora Igor Bole, Jošt Jakša, Igor Vrhovec, dr. Ivan Skubic, Franci Petek, Mateja
Lamovšek, Tomaž Kučič in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red. Odbor je
sprejel naslednje sklepe na 151. redni seji, dne 5. 11. 2014:
AD 1
151/1 Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 150. korespondenčne seje.
AD 2
151/2 Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelitev sredstev požarne takse lokalnim skupnostim
za mesec oktober v višini 425.035,00 EUR. Razdelilnik je razviden iz priložene
razpredelnice.
AD 3
151/3 Odbor se je seznanil s tekočo porabo finančnih sredstev. Odprti ostajajo še postopki
nakupa opreme za skladišče Kras, oprema za odpravo posledic velikih poplav,
modularnih enota za podcenter Sežano ter opreme in servisov za ICZR Ig. Do konca leta
predvidevamo zaključek sofinanciranja gasilskih vozil »Kras« ter sofinanciranje
usposabljanja prostovoljnih gasilcev.
Sklep: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarne takse vključno do meseca
septembra. Poraba poteka v skladu s predvidevanji.
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AD 4
151/4 Predsednik komisije za RRN je predstavil delo komisije od zadnjega poročanja na
odboru dne 26.5.2014. V tem času je bilo na podlagi ugotovljenih problemov na področju
RRN pripravljeno gradivo, ki razdela vprašanja glede izvedbe javnega razpisa in uporabe
s tem povezane zakonodaje in na katerega s strani članov komisije ni prejel pripomb. V
gradivu predvideni način dela ne zahteva priprave tehničnih specifikacij na tak način, kot
je to bilo do sedaj, s čemer se odpravi glavni problem za zastoj Odbora in URSZR v
izvajanju razpisov za RRN. Da bi zagotovili tekoče izvajanje nalog Odbora na področju
RRN je potrebno, da člani komisije za RRN s svojim strokovnim znanjem, angažiranim
sodelovanjem ter s pripravljenostjo za uvedbo dopolnitev sedanjega sistema maksimalno
pomagajo pri reševanju nastale problematike.
Sklep: Odbor je potrdil zastavljeno delo za spremembe pri izvajanju razpisov za RRN.
Zaradi ključne povezanosti Odbora pri vprašanjih izvedbe razpisov in postopkov za RRN
se dogovori sestanek z generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje, ki se
ga udeležijo predsednik Odbora, predsednik Komisije za RRN, predstavnika poklicnih in
prostovoljnih gasilcev, predstavnica za področje šolstva ter predstavnica URSZR.
Sestanek bo predvidoma v četrtek, 13.11. 2014 ob 9.00 na Upravi RS za zaščito in
reševanje.

AD 5
151/5 Predsednik Komisije za opremo je seznanil odbor o predlogu Poziva za sofinanciranje
nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje iz višin.
Sklep: Odbor se strinja s predlogom poziva in predlaga, da dokument pred objavo v
Uradnem listu, pregleda še pravna služba in se dokument objavi še v letošnjem letu.
Člane odbora je predsednik komisije seznanil še s problematiko nakupa GVC 16/25 za
gasilsko šolo, katerega cena krepko presega vrednost tipiziranega vozila enakega tipa (ali
se kupi vozilo, ki ne ustreza tipizaciji ali se ažurira tipizacija, ali se vozilo preimenuje v
ustrezen drug tip vozila).
Sklep: Zaradi nesklepčnosti se člani odbora niso izrekli in so odločitev prestavili do
sprejetja ažurirane tipizacije, ki jo pripravlja GZS.

AD 6
151/6 Poveljnik GZS je odbor seznanil s porabo finančnih sredstev, namenjenih za
usposabljanje prostovoljnih gasilcev. V letošnjem letu je poraba teh sredstev precej
narasla in izračuni kažejo, da bo presegla načrtovana sredstva v višini najmanj
100.000,00 EUR. Nastalo situacijo pripisuje dejstvu, da je bila letos v poletnih časih v
Sežani organizirana požarna straža, na kateri so se dodatno usposabljali za gašenje v
naravnem okolju in novemu podcentru Pekre, kjer je bilo usposabljanje dodatnih
inštruktorjev. Člani so opozorili GZS, da le ta pripravi natančen izračun stroškov
predavateljev v naslednjem trimesečju. Nastala situacija naj bo v opomin, da se sredstva
natančno planirajo in se v prihodnjih letih ne ponovi.
Sklep: Odbor potrjuje odobritev dodatnih sredstev za usposabljanje prostovoljnih gasilcev
s pripombo, da se iz dodatnih sredstev ne pokrivajo stroški za plačilo neobračunanega in
neplačanega davka za opravljena predavanja zunanjih predavateljev na tečajih, ki jih
organizira GZS. Poleg navedenega mora strokovna služba GZS pripraviti podrobno

analizo nastale situacije in navesti natančne vzroke, ki so povzročili to veliko razliko med
planiranimi in dejanskimi stroški pri izvajanju planiranega programa usposabljanj
prostovoljnih gasilcev. Analiza mora biti narejena najkasneje do konca meseca januarja
naslednjega leta.

Seja zaključena ob 11.10

Zapisala:
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom odbora
- Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR

Vloženo:
 V zadevo

Bojan Kopač
predsednik

