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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2016-12 - DGZR
09. 06. 2016

Zadeva:

Zapis 172. seje Odbora

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

Potrditev zapisnika 171. redne seje;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec marec;
Informacije Komisije za RRN;
Razno:
-predlog za nakup programatorjev;
-potrditev razdelilnikov za radijske postaje in pozivnike po GZ (4x)

Odsoten: Jošt Jakša
Na predlog predsednika odbora je bila podana dopolnitev zadnje točke dnevnega reda, in sicer:
prošnja Helikopterske brigade za nakup opreme za helikopter ter s strani g. Korošaka predlog
za nadgradnjo poveljniškega vozila PV-2. Poveljniško vozilo je v fazi nadgradnje, za dokončanje
katere je potrebnih še cca. 30.000 EUR. Pojasnjeno je bilo, da je bilo v letu 2015 s strani
URSZR zagotovoljenih že 45.000 EUR, ki pa niso zadoščala za končanje nadgradnje, zato je bil
podan predlog s strani GZS, da se zagotovi dodatnih 30.000 EUR iz sredstev požarnega
sklada, namenjenih iz postavke za gasilsko opremo v državnih rezervah. Lastnik vozila je ICZR
Ig, vozilo uporabljajo gasilci, predvsem, ko gre za večje nesreče – požare. Na podlagi
ugotovitev, da je oprema zastarela, zaradi katere vozilo ni operativno, je komisija strokovnjakov
pripravila popis opreme, ki jo je potrebno zamenjati in posodobiti. Rezultat je nadgradnja v
vrednosti cca 75.000 EUR.
Odbor je sprejel naslednje sklepe na 172. redni seji, dne 8. 4. 2016:
AD 1
172/1 Predsednik komisije za RRN je podal predlog, da se v zapisniku pod tretjo točko
seznam potrjenih RR nalog dopolni v naslovu in sicer se pod zaporedno številko 2
dopolni naslov naloge, ki se glasi: Računalniška aplikacija za obvladovanje požarnih in
operativno taktičnih načrtov in združitev/povezavo obstoječih informacijskih sistemov
(Vulkan in Spin).
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 171. redne seje z dopolnitvijo točke 171/3 z
naslovom RRN pod zap. št. 2, ki se glasi Računalniška aplikacija za obvladovanje
požarnih in operativno taktičnih načrtov in združitev/povezavo obstoječih informacijskih
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sistemov (Vulkan in Spin).

AD 2
172/2 Požarna taksa za mesec marec znaša 563.895,00. Razdelilnik so člani prejeli v prilogi.
Sklep: Odbor soglasno potrdi razdelilnik požarne takse za mesec marec v vrednosti
563.895,00 EUR, ki se razdeli lokalnim skupnostim.
AD 3
172/4 Zadnje informacije so prišle s strani Oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj
(OVTRR), ki je podal končno pozitivno ovrednotenje prispelih prijav, ki predstavljajo
možen nabor dodatnih projektov za prednostno listo projektov za financiranje v
obračunskem obdobju 2016-2020. Opravljeni poziv je bil komisiji indikator vsebine za
izbiro nalog v letošnjem obračunskem obdobju in v obdobjih do leta 2020. Predsednik
komisije predlaga, da v letošnjem letu usmerimo vse moči v realizacijo predlaganih in
potrjenih nalog (6 RRN). Pojavi se vprašanje ali je operativna izvedba predlaganih nalog
izvedljiva, kljub vodenju postopkov preko OVTRR in kdo lahko jamči, da se bodo naloge
izpeljale do njihove končne realizacije (uporabnosti). Predvsem se vidi problem v
določitvi vsebinskih spremljevalcev in pripravi dokumentacije.
Sklep: V zvezi s pripravo RRN za potrjene in izbrane RRN se intenzivno pričnejo izvajati
vsi ukrepi za izvedbo javnega razpisa. Komisija za RRN na svojem sestanku predlaga
podporne člane, ki bodo vsebinsko sodelovali pri pripravi tehnične dokumentacije.

AD 4
172/4 a) Prošnja za nakup programatorjev: URSZR je z vlogo zaprosila Odbor za odobritev
dodatnih sredstev za nakup programatorjev za poveljniške pozivnike (cca.6.000 eur),
ki so bili kupljeni preko javnega razpisa iz požarnega sklada v letu 2015. Takšnih
pozivnikov URSZR še nima zato jih je potrebno dokupiti. Ob razpisu to ni bilo možno
zaradi neenake konkurence ponudnikov, katerih pozivnike že imamo (kupljeni v
prejšnih letih).
Sklep: Odbor se je seznanil z nekonsistentnostjo nakupa poveljniških pozivnikov. Odbor
potrjuje nakup programatorjev za kupljene pozivnike vendar obenem odbor opozarja
URSZR, da pri pripravi javnih razpisov za nakup gasilske opreme, ki se izvaja iz sredstev
požarnega sklada, svojo nalogo opravi v skladu z zakonodajo in dobrega gospodarja.
b) Razdelitev radijskih postaj in pozivnikov za leto 2016: Navedena oprema je še vedno
ključna za posredovanje in klicanje ob nesrečah. Prostovoljne gasilske enote po
sprejetem ključu prejmejo pozivnike in radijske postaje v uporabo. G. Korošak
izpostavi, da so poklicni gasilci izvzeti pri delitvi sredstev za zveze, kar se mu ne zdi
prav. Opozori, da ima tudi gasilska šola zelo slabo opremo. Odgovor je, da poklicne
enote sredstva požarnega sklada dobijo preko lokalne skupnosti (70% mesečna
delitev), iz katerih lahko nabavijo gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
Opremljenost gasilske šole ni stvar GZS ali Odbora, prav tako predsednik poudari,
da Gasilska šola ne porabi vedno vseh načrtovanih sredstev ali jih pravočasno ne
načrtuje (IDA, vozički…).
Sklep: Odbor je razdelilnike radijskih postaj in pozivnikov za leto 2016 soglasno potrdil.
c) Prošnja za nakup opreme za helikopter: Prošnja se nanaša za nakup dvižne košare
za nošenje tovora (2 kos), dvižni trak (2 kos) in transportno mrežo (1 kos).

Sklep: Zaradi pogostnosti uporabe helikopterja za gašenje požarov in reševanje odbor
potrjuje nakup predlagane opreme.
d) Predsednik seznani odbor o prispeli sodbi v primeru Občine Rogaška Slatina proti
URSZR glede sofinanciranja nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje z
višin. URSZR mora plačati stroške postopka, sam postopek pa se toženi stranki
(URSZR) vrne v ponovno odločanje.
e) Nadgradnja PV-2 je bila obravnavana na začetku seje brez dokončnega sklepa.
f) Predstavnik ZSPG seznani odbor o ceni vzdrževanja predvidenega modula poklicni
gasilci v aplikaciji Vulkan. Stroški bi znašali 200 EUR mesečno, vendar cena še ni
dokončna. Poveljnik GZS je ponovno opozoril ZSPG, da imajo poklicni gasilci
možnost se priključiti Vulkanu preko GZS, kar bi odpravilo stroške vzdrževanje za
ZSPG.

Seja zaključena ob 11.00

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

Bojan Kopač
predsednik

