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Zadeva:

Zapis 164. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 160. redne seje in 163. korespondenčne seje Odbora;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec september;
3. Poročilo o delu Komisije za RRN:
- Vloga ICZR Ig - Požarna hiša;
- Poziv za identifikacijo potencialnih izvajalcev in nabora RRP na področju
obrambe in zaščite (DLO, september 2015);
4. Potrditev razdelilnika termo-kamer (pripravila GZS);
5. Poročilo o porabi sredstev iz požarnega sklada;
6. Razno:
- nabava opreme za Kras;
- zdravniški pregledi;
- imenovanje novih članov Odbora;
Odsotna: mag. Biserka Hirci, Jošt Jakša
Prisotni člani odbora, Franci Petek, Tomaž Kučič, Igor Bole, Igor Vrhovec, dr. Ivan Skubic,
Mateja Lamovšek in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red.
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 164. redni seji, dne 1. 10. 2015:
AD 1
164/1 Poveljnik GZS Franci Petek je podal pripombo na sklep 160/3, v katerem je zapisano, da
se iz sredstev požarnega sklada ne bodo pokrivali stroški za zdravstvene preglede, ki
niso bili planirani oz. so nastali po obračunu zdravniških pregledov za leto 2014, in so
presegli načrtovana sredstva v vrednosti cca 113.000 EUR. Nadaljuje, da se ne spomni,
da bi odbor na seji sprejel tak sklep in poudari, naj se stroški zdravniških pregledov
izplačajo v skladu z zakonom. Ne glede na to, da se zaveda, da so bile narejene
nepravilnosti glede višine izplačevanja posameznega zdravstvenega pregleda
(maksimalne zgornje cene ZP) in, da je GZS za izvedbo zdravniških pregledov gasilcev
poravnavala storitve pregledov, med katerimi je bila tudi trikratna razlika v ceni, smatra,
da so upravičeni do povračila vseh stroškov, nastalih z zdravniškimi pregledi in bodo, če
bo potrebno, izterjali sredstva tudi po pravni poti.
I.Vrhovec je opomnil poveljnika, da je bilo na odboru že veliko razpravljanja o pravilnosti
izvedbe postopkov za zdravniške preglede. Odbor je sprejel sklepe v zvezi z
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zdravniškimi pregledi, ki jih GZS ni upoštevala. Ne zdi se mu prav, da na zvezi
razmišljajo o izterjavi sredstev po pravni poti, in da pravzaprav ni bilo s strani GZS
nobenega predloga za rešitev problematike oziroma vsaj podan predlog za rebalans
sredstev za leto 2015. Sprašuje ali je bil izveden sestanek med generalnim direktorjem
URSZR in GZS in kakšen je bil končni dogovor. Vsekakor se mu zdi edino smiselno, da
se za leto 2015 pripravi rebalans za leto 2015, manjko za leto 2014 pa naj bi odbor
odločal po sprejetih sklepih, ki jih bosta sprejeli URSZR in GZS.
Predsednik odbora, g. Kopač poudari, da člani vsakoletno v obravnavo prejemejo
predlog načrta za naslednje leto. Vsi člani imajo možnost podati pripombe in predloge na
predlagani načrt. Načrtovana sredstva tudi ne morejo biti napačno načrtovana, kot se ja
dalo razbrati iz razprave na seji, saj kot je že bilo povedano, ima vsak član možnost
kadarkoli podati predlog za spremembo oz. rebalans plana nabave. Možnost rebalansa
pa je možno podati vsakič, ko se, če se, pojavi potreba po dopolnitvi ali spremembi
potrebnih finančnih sredstev sredstev. V kolikor odbor izplača manjko za zdravniške
preglede za leto 2014, s tem, po njegovem mnenju, potrdijo nepravilnosti, ki jih je pri
izvedbi zdravniških pregledov delala GZS.
T. Kučič pove, da je zapis v zapisniku 160. Seje odraz stališča odbora, ki se odraža tudi
danes na razpravi. Odbor se ne strinja z izplačilom vseh stroškov, posebej za to, ker niso
bili planirani in ker je bil postopek izpeljan mimo predpisov in sklepov, sprejetih na
odboru. Predlaga, da se dogovor med URSZR in GZS zapiše v obliki sklepov in se jih
pošlje odboru v vednost.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnika 160. redne seje in 163. korespondenčne seje.
Na osnovi razprave glede zdravniških pregledov in v skladu z zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami je odbor sprejel sklep, da na osnovi sklepa odbora s seje
z dne 9. 6. 2015 URSZR izvede zahtevane aktivnosti, ki so sledeče:
 Generalni direktor URSZR se sestane s predstavniki GZS.
 Doreče se natančen (zakonit) način pridobivanja potrebnih zdravstvenih ustanov
za zdravniške preglede.
 URSZR pripravi aneks k veljavni pogodbi, s katerim se zagotovi legitimnost
samega postopka rebalansa plana porabe požarnega sklada.
AD 2
164/2 Člani prejmejo razdelilnik požarne takse za mesec september. Sredstva so malenkost
nižja, kot prejšnje mesece, vendar zaenkrat ni tendence padanja vrednosti požarne
takse.
Sklep: Odbor soglasno potrdi razdelilnik požarne takse za mesec september v vrednosti
415.989 EUR.
AD 3
164/3 Predsednik komisije za RRN, I. Skubic je predal besedo g. Kopaču, ki uvodoma poda
obvestilo o izvedbi projekta Požarna Hiša 3. Mnenja je, da požarna hiša ni razvojno
raziskovalna naloga oz. tehnološki projekt, temveč investicija in se jo kot tako tudi izpelje
kot investicijo ICZR, plača pa se iz iz sredstev požarnega sklada. T. Kučič zagovarja, da
je projekt Požarna hiša lahko tudi tehnološki razvoj (ni dobavljiva na trgu), hkrati pa se z
gradnjo takega projekta razvijajo in pokažejo nove možnosti uporabe in nove tehnike
usposabljanja gasilcev. I. Skubic povzame delovanje komisije v zadnjih mesecih. Meni,
da je komisija zaenkrat opravila svoje delo. V mesecu septembru je bilo neformalno
srečanje s predstavnikoma Oddelka za vojaško tehnologijo in razvoj, ki sta predstavila
njihovo delovanja oddelka in je predvsem g. Srečko Jakše povzel izvajanja razvojno
raziskovalnega dela na MORSu. Na podlagi povedanega je podal tudi obrazložitev, da je
tudi odbor (URSZR za odbor) zavezan razvojno raziskovalne projekte voditi preko
MORS, katerega podlaga je Pravilnik o raziskovalno razvojni dejavnosti na Ministrstvu za
obrambo, kar v bistvu izniči prejšnje pojmovanje in odločitve Komisije za RRN o izpeljavi
postopka preko PIPa. I. Skubic se strinja, da je smiselno postopke peljati preko tega

oddelka. Naloge predlagane s strani Odbora bi peljali v paketu z ostalimi vsebinami na
MORSu kjer naj bi po zagotovilih g. Jakšeta nudili tudi vso administrativno podporo do
podpisa pogodbe. Na podlagi aktivnosti, ki jih peljejo na oddelku je bilo potrebno do 25.9.
poslati na Direktorat za logistiko (DLO) prioritetne teme, s katerimi se bodo preko
javnega naročila (DLO), pozvali morebitni izvajalci razpisanih vsebin. Na predlog Odbora
je URSZR poslala nabor naslovov tem, ki pokrivajo celotno področje varstva pred
požarom.
Do 2. 10. 2015 je potrebno direktno v Sektor za javna naročila poslati predloge RR
nalog, ki sta jih tako komisija kot odbor izbrala in potrdila v realizacijo že v letu 2013. Za
mnenje in v potrditev izpostavljenih tem in predlogov so se člani v razpravi odločili, da
potrdijo tako prioritetne teme kot predloge.
Sklep: Odbor pristopi k pridobivanju RR nalog preko Oddelka za vojaško tehnologijo in
razvoj, ki je objavil Poziv k opredelitvi prioritetnih raziskovalno razvojnih področij in na
katerega se je odbor prijavil s sledečimi temami:
- Razvoj rešitev za obvladovanje požarnih načrtov;
- Razvoj na področju simulatorjev za usposabljanje gasilcev in s tem povezane
postopke dela z njimi;
- Razvoj metod za zagotavljanje varnega dela gasilcev s poudarkom na
ugotavljanju njihovih psihofizičnih sposobnosti;
- Povezovanje/združevanje obstoječih informacijskih sistemov;
- Razvoj sodobnih metod in tehnologij za povečanje požarne varnosti;
- Nadgradnja postopkov in metod gašenja in reševanja v pogojih zmanjšane
vidnosti;
- Razvoj novih materialno tehničnih sredstev za zaščito in reševanje s poudarkom
na gasilsko reševalni in zaščitni opremi;
Za javni razpis v letu 2016 je odbor izbral štiri naloge, ki so bile predhodno že potrjene
na odboru in katerih predlogi za naročilo se do 2. 10. 2015 pošljejo v Sektor za javna
naročila:
1. Razvoj simulatorja za izvajanje zahtevnih scenarijev gašenja tehničnih naprav;
2. Nastajanje ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov med gorenjem trdih,
tekočih in plinastih goriv v bivalnem okolju in ukrepi za preprečevanje
izpostavljenosti;
3. Razvoj hidravlične mize za simulacijo gorenja požarov v naravi;
4. Programsko orodje za izvajanje taktičnih vaj na primeru gozdnih požarov;
AD 4
164/4 GZS je pripravila nov razdelilnik termo kamer. Sprememba delitve se je opravila za
nekatere občine oz. osrednje enote, ki so že prejeli termo kamere (portalni gasilci), zato
se termo kamere namesto tem občinam razdeli večjim občinam (Ljubljana, Novo
mesto…), ki prejmejo po dve kameri (namesto ene). Predsednik komisije je opozoril, da
je bil sprejet sklep, da se bo nabavilo tako število kamer, ki bo omogočilo pokritje vseh
lokalnih skupnosti v R Sloveniji s po eno termo kamero.
Sklep: Odbor se je seznanil z predlogom novega razdelilnika termo kamer, ki ga je
pripravila Gasilska zveza Slovenije, s pripombo, da mora planirano število kamer
ustrezati dejanskemu številu lokalnih skupnosti.
164/5 Članom odbora je bila predstavljena poraba sredstev požarnega sklada na dan 30. 9.
2015. Nerealizirani so ostali predlogi za nakup opreme za Kras, opreme za odpravo
posledic velikih poplav (štiri črpalni agregati), mobilnega simulatorja za delo z motorno
žago, gasilsko kombinirano vozilo za Ig ter RR naloge. Sofinanciranje gasilskih vozil za
gašenje in reševanje z višin se predvideva, da bo izvedeno do sredine novembra (občini
Sežana in Trbovlje), ostala sredstva, načrtovana iz načrta sredstev PS se črpajo v skladu
s predvidenimi roki.

Sklep: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada na dan 30.9.2015.

164/6 

Nakup opreme za Kras se v letu 2015 ni izvedel. Razlog je seznam potreb, ki naj bi
jih posredovala Komisija za nakup opreme pri GZS, katere pa bi morala zagotavljati
država. V kolikor bo še izvedljiv nakup v letu 2015, se bo del opreme kupil z
naročilnicami (seznam opreme je v vednost odbor prejel pred tednom dni), nakup
opreme večjih vrednosti pa v letošnjem letu ni mogoče pričakovati.
Sklep: Odbor se je seznanil s stanjem na področju opreme za Kras.



Zdravniški pregledi so se obravnavali pod tč. 1.



Imenovanje novih članov v Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je
bilo podano na predlog Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, in sicer so
predlagali zamenjavo članov poklicnih gasilcev, Tomaža Kučiča in Igorja Boleta.
Namesto njiju predlagajo Mirana Korošaka, predsednik ZSPG in Črta Praprotnika,
namestnika ZSPG. Predlog s strani URSZR na predlog odbora je bil poslan v
potrditev na Vlado RS, ki potrjuje člane odbora.
Predsednik se je obema članoma, Tomažu Kučiču in Igorju Boletu iskreno zahvalil za
dosedanje sodelovanje in članstvo v odboru.

Seja zaključena ob 11.50

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

Bojan Kopač
predsednik

