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Zapis 166. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 165. redne seje Odbora;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec november;
3. Potrditev predloga rebalansa porabe za leto 2015 in Načrta porabe sredstev požarnega
sklada za leto 2016;
4. Predlog razpisa za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin;
5. Razno:
- predlog za prekategorizacijo osrednje poklicne gasilske enote Koper;
- plačilo najema osebnih dozimetrov za GEŠP;
Odsotna: Jošt Jakša, dr. Ivan Skubic
Prisotni člani odbora, Franci Petek, Miran Korošak, Črt Praprotnik, Igor Vrhovec, Biserka Hirci,
Mateja Lamovšek in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red.
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 166. redni seji, dne 3. 12. 2015:
AD 1
166/1 Poveljnik GZS, F. Petek je opozoril na zapis v zapisniku pod tč. 1, kjer je zapisano, da ni
mogoče znižati ceno oz. izpogajati nižjo ceno za zdravniške preglede. GZS je znižala
cene oziroma je določila zgornjo mejo vrednosti, ki jo bo GZS gasilcem poravnala, in
sicer tj. 120 eur/pregled. Zdravniški pregledi so opravljeni, niso pa še vsem gasilcem
poravnani stroški plačanih pregledov. GZS je sprejela odločitev, da se bo vrednost
zdravniškega pregleda poravnala do vrednosti 120 eur, višek cene nosi gasilec sam.
Po posvetovanju s Pravno službo MORS je bila podana ugotovitev, da so se v postopku
in poravnavi stroškov za opravljene zdravniške preglede zgodile nepravilnosti, in sicer
tako s stani Uprave RS za zaščito in reševanje kot s strani Gasilske zveze Slovenije.
Zaradi navedenega morata obe strani posvetiti večjo pozornost izpolnjevanju obveznosti
v zvezi z izvajanjem zdravniških pregledov, kot je natančno spremljanje in pregledovanje
dokumentacije po opravljenih pregledih s strani URZSR in s strani GZS poraba sredstev
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo javnih financ.
V pogodbi za leto 2016 naj bi URSZR določila maksimalno število pregledanih gasilcev,
kot tudi zgornjo mejo cene zdravniškega pregleda. S takimi ukrepi se strinja tudi
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generalni direktor URSZR.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 165. redne seje.

AD 2
166/2 Člani so prejeli razdelilnik požarne takse za mesec november v potrditev.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelilnik požarne takse za mesec november v
vrednosti 424.422 EUR.
AD 3
166/3 Predlog rebalansa načrta porabe sredstev za leto 2015 je sledeči:
Beležen je ostanek sredstev na postavkah za:
 skladišče Kras v vrednosti 63.000
 opremo za odpravo posledic velikih poplav 181.681
 mobilni simulator za delo z motorno žago 60.000
 razvojno raziskovalne naloge 100.000
 gasilsko vozilo Ig 170.000
Skupaj 574.681 EUR.
Zaradi predvidenega ostanka je URSZR prerazporedila sredstva za nakup opreme, in
sicer na postavke za:
 sredstva zvez 22.528,02;
 IDA (nakup oz. plačilo za l. 2016) 87.991,72;
 izpite za čolne na mirnih vodah 11.376,00
 termokamere (nakup in plačilo za l. 2016) 55.000
Skupaj približno 176.895,74 EUR.
GZS je obvestila odbor, da bo v letu 2015 zmanjkalo sredstev za usposabljanje in
izobraževanje prostovoljnih gasilcev. Prosi za nakazilo dodatnih sredstev v višini 130.000
EUR. Predlog je, da se ta sredstva prerazporedijo iz načrta porabe za leto 2016 iz
postavke pod zaporedno številko 5 in 9.
V obravnavo je bil posredovan predlog načrta porabe sredstev za leto 2016.
Poveljnika GZS je zanimalo ali se v letu 2016 lahko predvidijo sredstva tudi za izgradnjo
poligonov po gasilskih regijah. Dogovorjeni so že z nekaterimi lokalnimi skupnostmi za
začetek izgradnje. Načrt financiranja gradnje poligonov je sestavljen iz sredstev lokalnih
skupnosti, ki prispevajo polovico vseh sredstev, 25 % zagotovi Gasilska zveza Slovenije,
25% pa bi kril požarni sklad. Odbor je na eni izmed sej že sprejel sklep, s katerim je
potrdil sofinanciranje izgradnje poligonov za urjenje gasilcev oziroma za vzdrževanje
osnovnega znanja. Odgovor je, da se bodo sredstva zagotovila oz. izplačala, ko bo s
strani lokalnih skupnostih potrjena gradnja poligonov (pridobljena vsa dovoljenja in
izdana soglasja).
Sklep: Odbor se je seznanil z rebalansom in potrdil spremembe od predlaganega načrta
ter potrdil načrt porabe za leto 2016, iz katerega se za zagotovitev dodatnih sredstev za
usposabljanje in izobraževanje gasilcev nameni 130.000 EUR, ki se zagotovijo iz
postavke št. 5 letnega načrta za l. 2016 v vrednosti 94.000 EUR in iz postavke št. 9 v
višini 36.000 EUR. Tako pridobljena sredstva se z aneksom dodelijo GZS po predhodni
prošnji in natančni analizi.

AD 4
166/4 Odbor se je seznanil s predlogom Javnega poziva za sofinanciranje nakupa gasilskega
vozila za gašenje in reševanje z višin, ki naj bi se predvidoma do konca leta objavil v

Uradnem listu. Razpis se bo izvajal do popolnjenosti društev oz. gasilskih enot s
specialnimi vozili v lokalnih skupnostih in velja tudi kot spodbuda, da se več lokalnih
skupnosti poveže pri nabavi dražjih gasilskih vozilo za skupno uporabo.
Sklep: Odbor je predlog javnega poziva soglasno potrdil in predlagal, da URSZR še v
letošnjem letu v Uradnem listu objavi omenjeni poziv, kar je v skladu tudi z Načrtom
izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu
2015.
166/5 Na predlog GE Koper in občine Koper je odboru posredovana prošnja, da se
prekategorizira Gasilska brigada Koper v VII. stopnjo iz zdajšnje VI. Podlaga za ta korak
je predlog župana Občine Koper, kot tudi dostavljen elaborat, ki ga je opravila neodvisna
institucija z analizo stanja v Občini Koper in Občini Ankaran, in iz katerega izhaja, da
gasilska enota spada v najvišjo kategorijo (VII kategorija po elaboratu). Odbor je
omenjeno problematiko že obravnaval na svoji seji in takrat sprejel sklep, da se
kategorijo gasilske enote upošteva, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, med katerimi je tudi ali
predvsem zaključena delitvena bilanca med občinama Koper in Ankaran. Iz navedenega
izhaja, da je v elaboratu še vedno zajeta občina Ankaran in da kljub temu, da je sklep o
prekategorizaciji podpisal župan občine Koper, le tega URSZR, kot tudi Odbor, ne
moreta upoštevati. Odbor je predlagal, da URSZR skliče sestanek, s katerim se uredi in
ugotovi, zakaj je prišlo do spremembe prekategorizacije. Delovna skupina, imenovana od
direktorja URSZR, leta 2009 tega dejstva ni ugotovila in tudi ne predlagala.
Sklep: Odbor se je seznanil s sklepom župana Občine Koper, ki je prekategoriziral
gasilsko enoto iz VI. v VII. kategorijo, kar pomeni, da ji pripada v skladu z merili višja
količina finančnih sredstev, ki pa jih bo odbor potrdil takoj, ko bo opravljena delitvena
bilanca med občinama Koper in Ankaran ter potrjena ustreznost prekategorizacije s
strani URSZR.

166/6 Predsednik seznani odbor s prošnjo Sektorja za operativo, da se iz sredstev požarne
takse plača najem osebnih dozimetrov. RKB oprema se je kupovala v letu 2012 in 2013,
zaradi visoke nabavne cene se takrat ni šlo v nakup osebnih dozimetrov za gasilce,
ampak se je podpisala pogodba za njihov najem z Inštitutom Jožeta Štefana. V
letošnjem letu je bil izdan prvi račun za najem cca. 800 dozimetrov v višini okrog 8.000
EUR.
Sklep: Odbor se je seznanil in potrdil plačilo najema osebnih dozimetrov iz sredstev
Požarnega sklada v vrednosti cca. 8.000 EUR.
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Zapisala:
Ana Stropnik
Poslano:
- Članom odbora
- Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR
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predsednik

