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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
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Zadeva:

Zapis 154. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnika 153. redne seje Odbora;
2. Potrditev baze za izračun požarne takse za leto 2015 in razdelilnika požarne takse
lokalnim skupnostim za mesec januar;
3. Potrditev sklepov Komisije za opremo;
4. Poročilo o delu RRN;
5. Potrditev Poročila o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2014;
6. Razno
Opravičeno odsotna: Mateja Lamovšek.
Prisotni člani odbora Igor Bole, Jošt Jakša, Franci Petek, Tomaž Kučič, mag. Biserka Hirci, Igor
Vrhovec, dr. Ivan Skubic in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red. Odbor je
sprejel naslednje sklepe na 154. redni seji, dne 4. 2. 2015:
AD 1
154/1 Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 153. redne seje.
AD 2
154/2 Odbor je bil seznanjen, da baza za izračun požarne takse lokalnim skupnostim ni bila
ažurirana. Vsakoletno se ažurira število intervencij v zadnjih dveh letih. Pri prenosu
podatkov o opravljenih intervencijah v letu 2014 je prišlo do velikega razkoraka pri
številu opravljenih in zaključenih intervencij (konkretno v Slovenj Gradcu in Mestinjah ) v
primerjavi z letom prej. Tudi sicer je bilo za leto 2013 ugotovljeno, da se število
intervencij po krajih spreminja, glede na leto zajema (2013 ali 2014). Razlog po besedah
vodje CORSa je v tem, da je bilo v lanskem letu izredno veliko intervencij zaradi žledu,
pa tudi sicer se intervencije zaključujejo in ažurirajo za leto ali več nazaj. Potrjeno je, da
intervencije različni regijski centri štejejo različno glede na številčnost in pogostost
izvozov enote. Tudi predstavniki gasilcev v odboru so temu pritrdili.
V letošnjem razdelilniku še ni na seznamu občina Ankaran. V lanskem letu smo jih
obvestili o njihovih obveznostih, ki jih bodo v bodoče imeli v zvezi s požarno takso.
Poslali smo jim tudi v podpis pogodbo o izplačilu požarne takse. Istočasno smo obvestili
tudi občino Koper, s katero je v razdružitvi in s katero morata opraviti tudi razdružitveno
bilanco. Povratnega obvestila in podpisane pogodbe še nismo prejeli.
V letošnjem letu se je pojavila potreba tudi po ažuriranju števila poklicnih gasilcev. Ravno
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

pri razdružitvi s občino Koper je bila ugotovljena razlika med merilom, ki zajema št.
gasilcev gleda na minimalno število gasilcev za posamezno kategorijo (VI. ali VII.) in
dejanskim številom zaposlenih operativnih gasilcev, katerega upošteva tudi Elaborat o
organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot za območje MO Koper.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelitev sredstev požarne takse lokalnim skupnostim
za mesec januar v višini 427.410,00 EUR, izračunan na bazi podatkov iz l. 2014.
Najkasneje do konca februarja se ažurirajo podatki intervencij in potrdi baza za izračun
požarne takse za leto 2015. Pri naslednjem obračunu za mesec februar se opravi
poračun. Odbor apelira na lokalne skupnosti, katerih število intervencij se je v l. 2014
povečalo za več kot enkrat, da v skladu z veljavnimi predpisi odpravijo razlike, sicer bo
odbor sprejel odločitev, da se bo število intervencij v lokalnih skupnostih povečalo za
povprečno število opravljenih intervencij v letu 2014 v Republiki Sloveniji. V zvezi z novo
ustanovljeno občino Ankaran in poklicno gasilsko enoto Koper pa odbor sprejme sklep,
da bo upošteval spremembe po končani delitvi med občinama.
AD 3
154/3 Odbor je v razpravo in seznanitev prejel zapisnik Komisije za opremo. Predsednik
komisije je seznanil člane odbora, da je komisija sprejela sklepe glede prejetih vlog za
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v skupni vrednosti
500.000 EUR. To so vloge občin Postojna, Rogaška Slatina, Sežana in Trbovlje. Vse
vloge so bile pravilno in pravočasno vložene in so po mnenju komisije vsebovale vse
priloge. Pogojev, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, ob odpiranju komisija ni v celoti
preverjala, ker niso bili pogoj za oddajo vloge in ne zahtevana priloga.
Med nepreverjenimi pogoji sta ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja
(opredelitev zahteve po gašenju in reševanju iz višin) in srednjeročni program nabave
gasilske opreme (ali za vse občine podpisnice, ali samo za vlagateljice).
Dileme, ki jih je komisija ugotovila in prepustila odboru o odločitvi je merilo delitve na
podlagi vrednosti investicij (tista občina, ki naj bi bila najbolj upravičena glede števila
prebivalcev in načina poseljenosti (stolpnice), je v informativnem izračunu dobila
najmanj.
Izpostavljena je bila občina Rogaška Slatina. URSZR je bila pozvana na slovesnost
prevzema gasilske avtolestve v mesecu januarju. Iz vloge ni bilo razbrati, da ima občina
vozilo že nabavljeno, je pa komisija na sami seji bila seznanjena o prispelem vabilu.
V razpravi je predsednik Odbora poudaril, da je bil Poziv za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil za gašenje in reševanje iz višin pred samo objavo v Uradnem listu in
potrditvijo na Odboru dan v pripombe in dopolnitve vsem ustreznim službam ter drugim
deležnikom, ki pa na predlagano vsebino razpisa niso imeli nobenih vsebinskih dopolnil
ali pripomb, zato je bil Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila
za gašenje in reševanje iz višin objavljen v Ur. listu RS, št. 82, dne 21.11.2014. Po
ugotovitvah pristojne komisije za opreme, kot je bilo že ugotovljeno, so se na objavljeni
razpis v zakonitem roku javile štiri občine.
S samim razpisom je Odbor želel doseči, da bi se gasilska vozila za gašenje in reševanje
iz višin, katerih nabavna vrednost je najmanj 500.000 EUR, kupovala na način, da več
sosednjih občin sklene poseben sporazum o skupni nabavi ter uporabi gasilskega
vozila, kar bi omogočilo racionalnejšo porabo že tako omejenih finančnih sredstev
namenjenih izobraževanju, usposabljanju in opremljanju slovenskih gasilcev. In naslednji
pomemben vidik, kateremu smo sledili v javnem pozivu, je vloga in pomen občinskih
odborov za uporabo sredstev požarne takse pri soodločanju in potrjevanju finančnih
investicij, ki so vezana na sredstva požarne takse in so opredeljena v Zakonu o varstvu
pred požarom.

Pri dodatnem pregledu prispelih vlog je bilo ugotovljeno, da dve občini, in sicer Postojna
in Rogaška Slatina, v svojih vlogah nista navedli višine sofinanciranja nakupa gasilskega
vozila za lokalne skupnosti, ki so sopodpisnice sporazuma o nabavi in souporabi tega
vozila ter soglasja občinskih odborov za uporabo sredstev požarne takse sodelujočih v
sporazumu. Ker sta ti zahtevi v javnem pozivu opredeljeni kot pogoj, ki ga morajo
občine, ki so se prijavile na razpis izpolniti, je odbor mnenja, da občini ne izpolnjujeta
pogojev objavljenih v razpisu. Razpis omogoča, da predlagatelj, ki je poslal veljavno
vlogo v predpisanem roku vendar je ta vloga nepopolna, ima možnost, da vlogo dopolni v
roku 8 dni.
Pri vlogi občine Rogaška Slatina pa je bilo naknadno ugotovljeno, da je postopek
nabave gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin občina začela že v letu 2014 in
ga končala pred rokom določenim za oddaje vlog za sodelovanje pri pozivu za
sofinanciranje nakupa gasilskega vozila. Tudi na osnovi mnenja strokovne službe
Uprave RS za zaščito in reševanje je odbor mnenja, da vloga občine Rogaška Slatina
ne izpolnjuje pogojev navedenih v razpisu in zato predlaga njeno izločitev.
Po razpravi članov Odbora je predsednik skladno z veljavnim Statutom Odbora predlagal
naslednji sklep:
Sklep1: Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti nekaterih vlog prispelih na
»Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje iz
višin««( Ur.l. RS št .82/14), se iz nadaljnje obravnave izloči vloga, ki jo je posredovala
Občine Rogaška Slatina, ker ne izpolnjuje meril, določenih v pozivu, občino Postojna
pa se pozove, da v predpisanem roku osmih dni, dopolni manjkajočo vlogo s podatki,
zahtevanimi z merili v Pozivu, ki se nanašajo na višino sofinanciranja vseh lokalnih
skupnosti podpisnic sporazuma ter soglasij pristojnih Odborov za uporabo sredstev
požarne takse. Občini Sežana in Trbovlje izpolnjujeta pogoje navedene v javnem
razpisu. O dokončni odločitvi in višini dodeljenih finančnih sredstvih bo odbor odločal na
prvi naslednji redni seji. O pravilnosti in zakonitosti svojih predlaganih rešitev pa mora
Odbor pridobiti tudi mnenje ustreznih strokovnih služb. Člani odbora so predlagani sklep
soglasno potrdili.
Predsednik komisije je predstavil še drugo točko zapisnika o nabavi oprema za skladišče
Kras, za gasilsko šolo ICZR Ig in za odpravo posledic velikih poplav.
Sklep2: Odbor se je seznanil s sklepi komisije za opremo, potrjuje, da se oprema za
skladišče Kras dopolni in potrdi na naslednji seji Komisije za opremo, muljne črpalke tipa
AVS se nabavijo po predhodnem soglasju z GZS, potrjuje tudi nakup opreme za ICZR
Ig, nakup vozila pa ostaja nepotrjen, dokler se ne uskladijo podatki o tipu vozila, namenu
uporabe, uporabnikih ter ceni vozila.

AD 4
154/4 Predsednik Komisije za RRN je v uvodu izpostavil Poročilo URSZR o razvojno
raziskovalnem delu za leto 2014 (dosegljivo na spletni strani URSZR) iz katerega se vidi
obseg sedanje "blokade" pri delu tega pomembnega področja. V skladu z izdelano
analizo in predlogom za ureditev tega področja je potrebno nemudoma vzpostaviti
stanje, ki bo ponovno omogočilo delovanje področja RRN. Ena od prvih zadev je, da se
upošteva izhodišče zakona, kjer je predvideno sofinanciranje RRN in namesto Zakona o
javnih naročilih uporabi Pravilnik o izvrševanju proračuna (PIP). V PIP so vsa potrebna
postopkovna navodila za izvajanje sofinanciranja RRN. S tem se odpravi glavni problem,
to je izdelava tehniških specifikacij, za katere je po sedanjem načinu dela zavezana
URSZR (kar v praksi tipično ni ustrezno izvedljivo in blokira delo področja). Tehniško
vsebino RRN mora specificirati prijavitelj, ki v skladu z razpisnimi kriteriji predlaga in želi
nalogo praktično izvesti. Drugo, enako pomembno je vprašanje izvedbene sposobnosti
URSZR. Pri tem bo obseg dela URSZR ob uvedbi prvo omenjene spremembe, občutno

manjši. Ključno je, da se problem v okviru Odbora čim natančneje razume kar je
predpogoj za uspešno reševanje. Novembra 2014 je bil obravnavani problem
predstavljen generalnemu direktorju URSZR, žal pa do sestanka z Uradom za logistiko,
ki naj bi ga izpeljal direktor URSZR še ni prišlo. Za izvedbo programa za leto 2015 je
pomembno, da se področje RRN čim prej ponovno aktivira, zato je pomembno, da Odbor
ugotovi in odloči o načinu dela za naprej.
Sklep: Odbor se je seznanil s stanjem v katerem se je znašla Komisija za RRN ter
odločil, da komisija v skladu z izdelano analizo in s tem povezanim predlogom pri svojem
nadaljnjem delu za RRN uporablja Pravilnik o izvrševanju proračuna RS (Ur.l.RS, št.
50/7 in 61/08). Ta pravilnik podrobneje določa postopke sofinanciranja RRN. Komisija
razdela načina dela za dosego ciljev v letu 2015 in dalje ter predlaga Odboru potrebno
podporo URSZR, da se zagotovi tekoče delo Odbora na področju RRN.

AD 5
154/5 Odboru je bilo predstavljeno Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2014.
Finančna služba ob izpisu finančnega stanja za leto 2014 (2. 2. 2015) ugotovi, da so
knjiženi prilivi v višini 70 EUR.
Sklep: Odbor potrjuje poročilo z dopolnitvijo, da se priliv požarne takse za leto 2014
poveča za 70 EUR.

AD 6
154/6 GZS predlaga odboru, da se iz sredstev požarnega sklada namenijo finančna sredstva v
višini 7.800 EUR za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri opravljanju izpitov za vodenje
čolnov na celinskih vodah. Zakon namreč predvideva, da morajo po novem
lastniki(gasilci), ki so opravili izpit za vodenje čolna na morju, opraviti dodatni izpit za
vodenje čolna na celinskih vodah. In denar je namenjen za opravljanje dodatnega izpita
za vodnike reševalnih čolnov na celinskih vodah. (pribl. 200 gasilcev, cena na
posameznika znaša 38 EUR).
Sklep: Odbor potrjuje, da se iz sredstev požarne takse (prerazporeditev sredstev z
naslednjim rebalansom plana za leto 2015) pokrijejo stroški v zvezi z opravljenimi izpiti
gasilcev višini cca 8.000 EUR.

Seja zaključena ob 11:50.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Vloženo:
 V zadevo

Bojan Kopač
predsednik

