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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2016-10 - DGZR
08. 04. 2016

Zadeva:

Zapis 171. seje Odbora

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

Potrditev zapisnika 170. korespondenčne seje in 169. redne seje;
Informacije Komisije za opremo in potrditev vloge iz Poziva;
Informacije Komisije za RRN in potrditev naslovov za JR;
Prošnja poklicnih gasilcev (ZSPG) za sofinanciranje programa Vulkan;
Vloga občine Jesenice;
Razno:

Odsotni: /
Prisotni so bili vsi člani odbora, ki so soglasno potrdili dnevni red z dopolnitvijo prve točke, ki se
dopolni z besedilom » in potrditev zapisnika 169. redne seje«
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 171. redni seji, dne 18. 3. 2016:
AD 1
171/1 Miran Korošak je imel pripombo na zapis v 169/7 b. točki, glede zapisa o nestrinjaju
skupnosti gasilno reševalnih zavodov o priključitvi poklicnih gasilcev v informacijski
sistem Vulkan in mnenju GZS o vključitvi poklicnih gasilcev. Navaja, da ni bilo govora o
tem, da SGRZ nasprotuje predlaganemu programu VULKAN, zato predstavnika poklicnih
gasilcev predlagata, da se zapisani stavek zbriše.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 169. redne seje s predlaganim izbrisom in
zapisnik 170. dopisne seje.

AD 2
171/2 Predsednik Komisije za opremo je povzel predloge komisije, ki jih predlaga odboru v
potrditev:
 Komisija je pregledala vlogo, ki je prispela na Poziv za sofinanciranje nakupa
gasilskega vozila za reševanje in gašenje z višin. Predlagala je dopolnitev vloge,
in sicer, da občina Postojna dopolni vlogo z oceno ogroženosti za vlagateljico in
vse podpisnice sporazuma ter veljavni načrt varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Vloga je bila dopolnjena in komisija je ocenila, da vloga izpolnjuje
vse pogoje.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

V zvezi s pozivom in sodelovanjem podpisnic sporazuma komisija predlaga, da
se s pogodbo nosilka nakupa vozila zaveže za nudenje pomoči in sodelovanja
pri gašenju in reševanju z višin vsem članicam oz. podpisnicam sporazuma, le
te pa z letnim finančnim vložkom prispevajo za vzdrževanje in registracijo
gasilskega vozila za obdobje 12-ih let.
 Komisija se je seznanila z nakupi gasilske opreme v letu 2016. Ugotavlja, da je
nakup oprema za odpravo posledic velike poplave že v teku (iz l. 2015), potrdila
je predlog servisov in nakupov za gasilsko šolo, za nakup opreme za skladišče
Kras pa seznam opreme še ni dokončno potrjen.
Predsednik je opozoril, da je v letošnjem letu nakup opreme za skladišče Kras
preusmerjen v nakup opreme za strateške rezerve slovenskega gasilstva, saj je nakup
opreme za skladišče Kras z leti že dosegel svoj namen. Predlaga tudi, glede na to, da je
občina Postojna edina vlagateljica na objavljeni poziv in, da poziv z navedbo v četrtem
odstavku tretje točke dopušča spremembo deleža sofinanciranje nakupa, da se ji
sredstva odobrijo v večjem odstotku. Predlog je dodatnih 90.000 EUR.
G. Praprotnik izreče pomisleke glede višine dodeljnih sredstev. Meni namreč, da bo
zaradi dodelitve dodatnih sredstev tudi v bodoče prihajalo do težnje po dodatnih
sredstev, ki pa jih ne bo mogoče izpolniti (več vlagateljev…)
Sklep: Odbor je potrdil sprejete sklepe Komisije za opremo ter še dodatno dopolnil
sklep, da se v naslednjem razpisu za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje
in reševanje z višin opredeli zahteva, da se morajo vse podpisnice sporazuma zavezati,
da v naslednjih 12-ih letih zagotavljajo potrebna finančna sredstva za redno in izredno
vzdrževanje gasilskega vozila, nosilka pogodbe pa zagotavlja za enaki čas pomoč pri
zagotavljanju požarnega varstva v občinah, podpisnicah sporazuma. Odbor je soglasno
potrdil predlog izračuna za občino Postojno, kot edino prosilko za sofinanciranje nakupa
gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višini, ker izpolnjuje predpisane pogoje
poziva in poleg predvidenih 40 % tipizirane nabavne vrednosti vozila, dodeljuje v skladu
z navedbo v pozivu dodatnih 90.000 EUR finančnih sredstev v skupni vrednosti 350.000
EUR.


AD 3
171/3 Predsednik Komisije za RRN odboru predstavi delo komisije v zadnjem mesecu. V tem
času se je komisija za RRN sestala dvakrat. V mesecu februarju je bil končan poziv za
identifikacijo potencialnih izvajalcev RRN, komisija je v vrednotenje prejela 41 vlog. Iz
celotnega stanja vseh prioritet komisija predlaga odboru za javni razpis, poleg štirih
RRnalog, ki so že v postopku, še :
- Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca in
- Računalniška aplikacija za izdelavo požarnih in operativno taktičnih načrtov.
Najkasneje do 31. 3. 2016 je potrebno pripraviti predlog za izvajanje RR projekta, ki ga
je potrebno oddati na Oddelek za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj. Približna
vrednost nalog, ki so že oddane (4) in današnjih predlaganih dveh nalog, je cca.
200.000 EUR. Še vedno se odpira vprašanje vsebinskega spremljevalca in ocenjevalca.
S pozivom MORS je komisija dobila vpogled, kaj in kako razmišljajo in snujejo naloge
potencialni izvajalci, komisija pa najvišji organ, ki s strokovnostjo izbere izvedljive in
vsebinsko uporabne naloge za uporabnike.
Sklep: Odbor podpira usmeritve komisije in potrjuje predlagana naslova za izpeljavo
javnega naročila:
1. Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca in
2. Računalniška aplikacija za obvladovanje požarnih in operativno taktičnih
načrtov in združitev/povezavo obstoječih informacijskih sistemov (Vulkan in
Spin).
Potrjuje predlog komisije, da se Ano Stropnik imenuje za
kontaktno osebo za posredovanje podatkov s področja požarnega varstva med URSZR
in oddelkom za vojaško tehnologijo raziskave in razvoj.

AD 4
171/4 Predstavnik poklicnih gasilcev je odboru v vednost predložil ponudbo podjetja Logos, ki
je vzpostavil informacijski sistem Vulkan in ga pogodbeno nadgrajuje in vzdržuje.
Ponudba se nanaša na razširitev sistema z vsebinami poklicnih gasilcev. Predvideni
stroški nadgradnje sistema za poklicne gasilce so narasli trikratno od prvotno
zastavljenih ciljev oz. ocene stroškov. GZS se strinja s predlogom poklicnih gasilcev, se
pa ne strinja z izdelavo programskega modula na novi osnovi, ker lahko postane
nezdružljiv z že obstoječimi moduli, kar bi privedlo posledično do dražjega (dvojnega)
stroška za vzdrževanja. V razpravi odbora je bilo dorečeno, da se pred potrditvijo
ponudbe, sestaneta GZS in ZSPG, ki poiščeta skupne cilje in z oblikovanimi stališči
skličeta sestanek s ponudnikom.
Sklep: Odbor se je seznanil s problematiko izdelave evidenc v enotah poklicnih gasilcev
in sprejel enotno mnenje, da priključitev poklicnih gasilcev v informacijski sitem Vulkan ni
sporna. Odbor predlaga predlagatelju, da se v dogovoru z GZS sestane s ponudnikom in
se dogovori za nadgradnjo Vulkana na že obstoječem sistemu (osnovi).
171/5 Odbor je v reševanje prejel dopis občine Jesenice o razdelitvi požarne takse, pri čemer
naj bi upoštevali realno število operativnih gasilcev v Gasilsko reševalni službi Jesenice.
Predsednik predstavi odboru merila, ki so bila postavljena v letu 2009. Specifičnost
občine Koper, ki si ji je z elaboratom priznalo dejansko število poklicnih gasilcev, se ne
more primerjati z občino Jesenice. URSZR je na vlogo občine Jesenice podala negativno
mnenje.
Sklep: Odbor je obravnaval vlogo občine Jesenice in v skladu z veljavnimi merili zavrnil
prošnjo ter predlagal, da se občini Jesenice pripravi negativen odgovor.
171/6 Predstavnik poklicnih gasilcev je podal stališče ZSPG glede sofinanciranja zdravniških
pregledov pripadnikom GEŠP-PGD ter na izgradnjo regijskih izobraževalnih poligonov:
ZSPG opozarja ali pri sofinanciranju zdravniških pregledov pripadnikom GEŠP-PGD ne
gre za dvojno sofinanciranje in kot drugo je mnenja, da v Sloveniji za potrebe
usposabljanja gasilcev zadostujejo trije že obstoječi centri, ki so ICZR Ig, Sežana in
Pekre in ni potrebe po izgradnji regijskih poligonov.

Seja zaključena ob 11.20

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

Bojan Kopač
predsednik

