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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:
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Zadeva:

Zapis 158. seje Odbora

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

Potrditev zapisnika 157. redne seje Odbora;
Potrditev razdelilnika za izračun požarne takse za april;
Ponovna obravnava zdravstvenih pregledov za gasilce - obračun višine stroškov;
Poročilo o delu Komisije za RRN;
Razno;

Opravičeno odsotna: Mateja Lamovšek, Jošt Jakša
Prisotni člani odbora Igor Bole, 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 158. redni seji, dne 5. 5. 2015:
AD 1
158/1 Pripomb na zapisnik ni bilo.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 157. redne seje.
AD 2
158/2 Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelitev sredstev požarne takse lokalnim skupnostim
za mesec april v višini 534.726,00 EUR. Razdelilnik je v prilogi.
AD 3
158/3 Poveljnik GZS je predstavil zgodovino opravljanja zdravniških pregledov. V letu 2011 je
bilo planiranih za ta namen 270.000 EUR, ki pa jih GZS ni uspela porabiti. Porabljenih je
bilo približno 90.000 EUR, saj se v tem letu ni opravljalo zdravniških pregledov za tiste
gasilce, ki so opravili obnovitveni tečaj za dihalne aparate. V letu 2012 je bilo od
planiranih 270.000 EUR porabljenih 180.000 EUR. V letu 2013 so se začeli obračunavati
tudi obnovitveni IDA, kar je privedlo do tega, da so se sroški povračila zdravniških
pregledov začeli povečevati. Od planiranih 180.000 EUR je bilo porabljenih 195.000
EUR. Razlika se je pokrila iz sredstev iz leta 2014, v katerem pa je zaradi tekočih
stroškov in neneakomerne cene opravljenih zdravniških pregledov vsota opravljenih
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zdravniških pregledov narasla na 263.000 EUR. URSZR je s pogodbo izplačal 150.000
EUR. GZS je vložilo prošnjo za pokritje še preostalega zneska v vrednosti 113.000 EUR.
Predsednik je poudaril, da je opravljanje zdravniških pregledov vprašljivo glede na način
pridobitve pravic do opravljanja zdravniških pregledov in sam izbor koncisionarjev.
Dogovori med URSZR in GZS so bili končani tako, da GZS sama izvaja opravljanje
zdravniških pregledov, seveda pa mora biti poraba v skladu z zakonodajo. Problematika
o zdravniških pregledih je bila že večkratna tema na seji odbora. V letu 2011 je odbor že
sprejel sklep, da se na podlagi zbranih podatkov izračuna in povrne izračunana
povprečna cena zdravniškega pregleda. Kot je bilo že rečeno na prejšnji seji, se cene
zdravniških pregledov gibljejo zelo različno od 60 EUR in 270 EUR, na kar pa odbor
nima vpliva. Dogovorjeno je bilo, da maksimalno zgornjo ceno določi GZS, prav tako, da
število zdravniških pregledov omeji na 1.000 pregledanih gasilcev na leto. Predsednik
opominja GZS, da ne spoštujejo omenjenih sklepov. Opominja tudi URSZR, da ni
pravočasno opozorila GZS o kršitvi navedenih sklepov.
V nadaljevanju je poveljnik GBL predstavil višine cen zdravniških pregledov, ki jih
plačujejo za poklicne gasilce: 258 € za ti. vstopni pregled, 119 € pregled po dveh letih
zaposlitve in 91 € za pregled na drugi ravni (obnovitveni).
Sklep: Odbor je na osnovi ponovne obravnave poročila GZS o opravljenih zdravniških
pregledih v letu 2014, ugotovil, da so prikazani podatki nejasni in ne kažejo prvega
odseva porabe sredstev, ki so bili namenjeni zdravniškim pregledom v letu 2014, zato je
odbor naložil GZS, da do naslednje seje ponovno pripravi natančen izračun s sprejetimi
stališči tako odbora kot Gasilske zveze Slovenije ob sprejetju novele Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

AD 4
158/4 Predsednik predstavi delo Komisije za RRN:
- do meseca junija objaviti razpis v uradnem listu;
- pripraviti tehnični del razpisa in merila za ocenjevanje - komisija pospešeno
zaključuje postopke;
- presek vmesnega stanja (ocenitev relevance že prejetih nalog);
- sprememba vzorzca razmišljanja in dela;
- odziv pristojnih na pobudo za ocenitev nalog iz prejšnjih let;
- komisija in kaj naj bi se spremenilo:
- v razpisu določiti vsebino (problematika gasilstva);
- smernice razvojno raziskovalnega dela v skladu z resolucijo;
- zagotoviti možnost in kontinuiteto na tem področju;
- vsakomesečno srečanje komisije z nalogo objave javnega razpisa in uvrstitev
potrjenih predlogov v sam razpis;
- različna mnenja strokovnih sodelavcev iz URSZR;
- odgovorna oseba iz URSZR pripravi vse potrebne-spremljajoče dokumente
razpisa;
Sklep: Odbor se je seznanil s sklepi komisije ter svetuje predsedniku, da posreduje
natančna navodila in naloge članom komisije, ki so zadolženi za izvedbo predvidenih
nalog.

158/5 Predsednik odbora seznani člane, da sprejeti sklep na prejšnji seji o nakupu mobilnih
radijskih postaj v letalstvu postavlja v obravnavo, saj je bil naknadno seznanjen, da je
cena omenjenih radijskih postaj še enkrat višja, kot je bilo predstavljeno v prošnji. Zaradi
navedenega predlaga odboru, da se sprejeti sklep ponovno obravnava. Člani se strinjajo,
da podvojena cena ne more biti potrjena in da navedena sredstva zagotovi URSZR.
Sklep: Sredstva za nakup mobilno radijskih postaj za letalstvo se stornirajo in se

prerazporedijo za nakup druge opreme oziroma ostanejo nerazporejena, kot rezervna
sredstva.

Seja zaključena ob 11:40.

Zapisala:
Ana Stropnik
Poslano:
- Članom odbora
- Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR

Bojan Kopač
predsednik

