REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA
ODBOR ZA RAZPOLAGANJE
S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
Vojkova cesta 61, 1001 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Številka:
Datum:

8453-1/2015-20 - DGZR
14.12.2015

Zadeva:

Zapis 165. seje Odbora

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

Potrditev zapisnika 164. redne seje Odbora;
Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec oktober;
Poročilo o delu z RRN;
Potrditev razdelilnika IDA (pripravi GZS);
Poročilo o porabi sredstev iz požarnega sklada;
Razno:
- predlog sprememb nabav za leto 2016;
- imenovanje novih članov v Odbor;

Odsotna: mag. Biserka Hirci, Jošt Jakša
Prisotni člani odbora, Franci Petek, Miran Korošak, Črt Praprotnik, Igor Vrhovec, dr. Ivan
Skubic, Mateja Lamovšek in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red.
Predsednik je uvodoma pozdravil nova člana odbora, predstavnika poklicnih gasilcev, Mirana
Korošaka in Črta Praprotnika.
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 165. redni seji, dne 5. 11. 2015:
AD 1
165/1 Še pred potrditvijo zapisnika 164. seje se je vnela razprava o izvedenih oz. neizvedenih
sklepih, sprejetih na prejšnji seji pod tč. 164/1 glede zdravstvenih pregledov operativnih
gasilcev za IDA. I. Vrhovec je želel izvedeti ali so se sprejeti sklepi na prejšnji seji
realizirali. Po negativnem odgovoru je opozoril na sklepe, ki jih sprejema odbor in
ostanejo nerealizirani ter posledično obravnavanje ene in iste teme na sejah odbora. Zdi
se mu nesprejemljivo tako ravnanje in zahteva, da se obravnavana tema reši in
dokončno zaključi.
Poveljnik GZS, F. Petek je poudaril, da so s poročilom za leto 2014 prikazali manjko ter
hkrati tudi opozorili, da sredstva za leto 2015 ne bodo zadoščala za pokritje vseh
stroškov, nastalih z zdravstvenimi pregledi. Javnih razpisov za nazaj ni mogoče izvesti,
pregledi gasilcev so zaključeni, ne pa tudi povrnjeni zneski gasilskim zvezam za
opravljene preglede. Kar se tiče cen zdravstvenih pregledov za leti 2014 in 2015, so take
kot so in kot rečeno jih ni mogoče znižati oz. izpogajati nižjo ceno. Stroški pregledov za
leto 2014 še niso v celoti povrnjeni, kot tudi ne za leto 2015, katerega obračun in pregledi
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

tudi še niso zaključeni. Rok za dostavo poročila o opravljenih pregledih za leto 2015, v
predlogu pogodbe je prekratek (30.12. 2015), predlog GZS je bil, da se poročilo dostavi
do konca februarja naslednjega leta.
Predsednik odbora, g. Kopač poudari, da člani vsakoletno v obravnavo prejemejo
predlog načrta za naslednje leto v novembru, potrdijo ga v decembru. Vsi člani imajo
možnost podati pripombe in predloge na predlagani načrt. Poudari, da postopki
zdravstvenih pregledov niso bili izvedeni, v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje
postopkov iz državnega proračuna, kot tudi ne v skladu s stališči, ki so bili sprejeti na
skupnem sestanku URSZR in GZS in tudi na odboru, kjer je bil sprejeto stališče, da bo
maksimalno število pregledanih gasilcev 1000 oseb. To so kršitve, ki jih odbor ne more in
ne sme spregledati. Glede roka dostave poročila o opravljenih pregledih, meni da ostane
rok nespremenjen, saj naj bi aplikacija Vulkan omogočala vpogled v tekoče stanje
opravljenih pregledov. GZS mora zagotoviti postopke v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje iz državnega proračuna ter upoštevati mejo predpisanega števila
pregledanih gasilcev. GZS opredeljuje svoje zahteve brez soglasja URSZR.
Vrhovec še enkrat poudari, da se mora zadeva urediti, sklepi iz prejšnjega zapisnika
realizirati in, da se mora prevzeti odgovornost in pripraviti tako pogodbo kot aneks k
pogodbi, s katerima bi uredili izplačilo manjka.
Sklep: Pogodba za načrtovana sredstva v višini 150.000 EUR je v podpisu, odbor je
zagotovil načrtovana sredstva in je o kršitvi GZS glede postopkov opravljanja
zdravstvenih pregledov gasilcev opozoril URSZR ter s tem izpolnil svojo nalogo. Odbor
je soglasno potrdil zapisnik 164. redne seje.
AD 2
165/2 Člani so prejeli razdelilnik požarne takse za mesec oktober v potrditev.
Sklep: Odbor soglasno potrdi razdelilnik požarne takse za mesec oktober v vrednosti
426.495 EUR.
AD 3
165/3 Predsednik komisije je povzel zadnje aktivnosti na področju RRN. Pričakuje, da bo
sodelovanje z Oddelkom za tehnologijo in razvoj uspešneje in predvsem boljše
uresničevalo potrebe odbora glede samega pozivanja, predvsem pa javnega naročanja
in izvajanja RRN.
Predstavnika poklicnih gasilcev sta predstavila temo oz. RR nalogo, ki bi urejala status
gasilcev po 45. letu njihove starosti. Predvsem jih zanima, kako gasilcem zagotoviti
obnavljanje znanja iz tehničnega reševanja, iz nevarnih snovi itd., da lahko gasilci
ohranijo status operativnega gasilca. Predlagata, da se izpostavljena tema uvrsti na
seznam RRN. Dogovorjeno je bilo, da se dopolni seznam prioritetnih tem za naslednja
leta, ki smo ga že poslali na oddelek. Za možnost dopolnitve seznama se kontaktira na
oddelek g. Jakšeta in se povpraša ali še obstaja možnost dopolnitve seznama.
Sklep: Predsednik komisije je podal poročilo s poudarkom na boljšem sodelovanju z
Oddelkom za vojaško tehnologijo in razvoj in željo po boljšem in sprotnem seznanjanju z
delom z razvojno raziskovalnimi nalogami, katere vodi MORS. Odbor je sprejel pobudo
poklicnih gasilcev s predlogom nove teme, ki jo bo Združenje poklicnih gasilcev razdelalo
in poslalo na odbor. Predlog teme se bo skušal vnesti v že razdelan seznam tem iz
požarnega varstva, poslan v obravnavo na Oddelek za vojaško tehnologijo in razvoj v
mesecu oktobru.

AD 4
165/4 Odbor se je seznanil z razdelilnikom IDA po občinah in gasilskih zvezah. 30 kos IDA je
namenjenih ICZR v Sežani.

Sklep: Odbor se je seznanil s predlogom razdelilnika izolirnih dihalnih aparatov, ki ga je
pripravila Gasilska zveza Slovenije ter ga tudi potrdil.
165/5 Članom odbora je bila predstavljena poraba sredstev požarnega sklada na dan 2. 11.
2015. Iz načrta požarnega sklada bodo ostali nerealizirani nakupi za odpravo posledic
velikih poplav, opreme za skladišče Kras, mobilnega simulatorja za delo z motorno žago,
izdelave RRN ter podvozja za gasilsko vozilo za Ig. Delno se je s sredstvi, namenjenimi
nakupu navedene opreme, poravnal nakup IDA in termo kamer za leto 2016, ki je bil po
dvoletni pogodbi dostavljen v letošnjem letu.
Predsednik je predstavil prošnjo URSZR za izposojo 9 kosov mobilnih radijskih postaj in
15 kosov ročnih radijskih postaj DMR za aktivnosti, ki se izvajajo v zvezi z migracijami
oz. begunci.
Sklep: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada na dan 2.11.2015 ter
potrdil predlog URSZR, da se odobri 9 kosov mobilnih RP in 15 kosov ročnih RP za
zagotovitev zvez na območju migracijskih centrov za potrebe CZ in NMP pod pogoji, da
URSZR v naslednjem letu dokupi isto število radijskih postaj in nove RP vrne GZS, da jih
po ustaljenem ključu razdeli svojim gasilskim enotam.

165/6 Predlog spremembe nakupov opreme za naslednje leto bo predsednik pripravil do
naslednje seje.
Člana poklicnih gasilcev sta podala dva predloga, in sicer poravnava stroškov za izpite
za celinske vode za poklicne gasilce in predlog za poravnavo stroškov za sodelovanje na
posvetih in izobraževanju ter seznanjenju novosti na področju reševanja iz tunelov, ki se
izvajajo v tujini. Sredstva požarne takse se ne namenjajo tovrstnim izobraževanjem,
obstaja pa možnost financiranja udeležbe na teh izobraževanjih tudi za poklicne gasilce,
kot je potrdil poveljnik GZS, saj ima GZS en del svojih sredstev rezerviranih tudi za
namen izobraževanja na posvetih, sejmih, kjer se predstavljajo novosti na gasilskem
področju.
Sklep: Odbor potrdi, da se iz sredstev požarne takse poravnajo stroški za opravljene
izpite za celinske vode za poklicne gasilce v vrednosti cca. 1.900 EUR, za kotizacije oz.
prijavnine za udeležbo na raznih seminarjih v tujini pa se sredstva požarne takse ne
črpajo oz. niso namenjena tovrstnim storitvam.

Seja zaključena ob 10.45

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

Bojan Kopač
predsednik

