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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2016-18 - DGZR
11. 10. 2016

Zadeva:

Zapis 174. seje Odbora

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

Potrditev zapisnika 172. redne seje in 173. korespondenčne seje;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec maj;
Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada v lokalnih skupnostih za leto 2015;
Poročilo o realizaciji sredstev požarnega sklada:
- predlog za prerazporeditev finančnih sredstev za gasilsko vozilo PV-2;
- ponoven predlog za nakup opreme za helikopter;
- informacije v zvezi z JR RRN;
5. Razno:
- predlog potrditve Sklepa o določitvi amortizacijske dobe MTS za požarni sklad;
- informacije v zvezi s tožbo Rogaške Slatine;
Odsoten: Jošt Jakša, Črt Praprotnik

Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 174. redni seji, dne 7. 6. 2016:
AD 1
174/1 Odbor ni imel pripomb na predlogov zapisnikov.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnik 172. redne seje in 173. korespondenčne seje.

AD 2
174/2 Požarna taksa za mesec maj znaša 526.512,00. Razdelilnik so člani prejeli v prilogi.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelilnik požarne takse za mesec maj v vrednosti
526.512,00 EUR, ki se razdeli lokalnim skupnostim.
AD 3
174/3 Poročilo so člani odbora prejeli kot gradivo že pred sejo. Glede na ugotovljene
pomanjkljivosti, ki se ponavljajo iz leta v leto, se poročilo dopolni z imenovanjem tistih
občin, ki poročila ne izpolnijo v skladu z navodili, nimajo podpisnika odbora ali prepozno,
šele po opominu dostavijo poročilo.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Sklep: V zvezi s pripravo poročila se je odbor odločil, da se poročilo dopolni v
ugotovitvah, in sicer se poimensko objavi tiste občine, ki niso pravočasno in popolno
dostavile poročila. Na ta način (z javno objavo v poročilu) se jih opozori na nedoslednosti
v primerjavi z občinami, ki korektno pripravijo poročila.

AD 4
174/4

1. Na današnji dan je bila beležena poraba sredstev v višini 591.173,88 EUR iz
sredstev namenjenih za širši družbeni pomen (30%). Končani so postopki
javnega naročila za pozivnike in radijske postaje ter mobilni simulator za delo z
motorno žago, ki so tudi že dostavljeni in prevzeti. Podpisane so pogodbe za
opremo, ki se bo v rokih, določenih v pogodbi pripravila za prevzem: mobilni
črpalni agregati, dekontaminacijski postaji, termo kamere in gasilsko vozilo za Ig.
Črpanje sredstev za usposabljanje gasilcev in vzdrževanje gasilske šole
potekajo po predvidenem planu. Izbrane razvojno raziskovalni projekti oz. naloge
se z določitvijo minimalnih tehničnih zahtev in meril za ocenjevanje pripravljajo
za javni razpis. Trenutno sta v pripravi nalogi Monoksid in Miza. Razveljavljen
oz. končan z neoddajo naročila zaradi neizpolnjevanja pogojev je bil javni razpis
za IDA, ki se bo ponovil, vendar pa ni pričakovati, da bo zaključen v letošnjem
letu.
Sklep 1: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada in v nadaljevanju
predlaga prerazporeditev sredstev za nakup potrebne nadgradnje.
2. Iz sredstev, namenjenih za nakup oprema v državnih rezervah, se del sredstev
nameni za nadgradnjo poveljniškega vozila PV 2, ki se je obravnavala že na
prejšnji seji. Z dodatno obrazložitvijo GZS so člani odbora potrdili nakup
nadgradnje in prerazporeditev sredstev, 30.000 eur namenili za PV2. Ostali del
sredstev (70.000 eur) se nameni za opremo, ki jo dokončno potrdi URSZR.
Sklep 2: Na osnovi prošnje GZS je odbor sprejel sklep, da se za nadgradnjo
poveljniškega vozila PV2 namenijo sredstva v višini 30.000 eur iz postavke načrta
porabe pod zap. št. 6.
3. Nakup opreme za helikopter, potrjen na prejšnji seji se zamenja s predlogom
nakupa opreme trenutnega poveljnika Helikopterske eskadrilje iz Cerkelj, ki je
predlagal nakup bolj potrebne opreme, in sicer dvižne vrvi različnih dolžin (5 kos)
ter helikopterski kavelj (1 kos).
Sklep 3: Odbor se je na predlog predsednika odločil, da ne potrdi nakup predlagane
opreme za helikopter. Predlagana oprema naj ne bi bila namenjena gasilski uporabi
temveč v tržne namene.
AD 5

174/5

1. S strani URSZR je prišel predlog Sklepa o določitvi amortizacijske dobe MTS
požarnega sklada. Predsednik odbora je bil do sklepa skeptičen, saj se ne
strinja s predlogom, s katerim je bil seznanjen s strani pripravljavca.
Sklep: Predlagani sklep bo odbor še enkrat obravnaval in sicer po opravljeni predstavitvi
predlagatelja sklepa pred odborom.

2. V zadevi tožbe občine Rogaška Slatina je bila izdana sodba, katere ukrep je bil
poravnava sodnih stroškov ter ponovno vračilo zadeve v reševanje (izdati akt v
skladu s predpisi). V roku je bil pripravljen osnutek sklepa in bil poslan v branje
Pravni službi, ki ga je dopolnila in v končno potrditev poslala g. Skubicu. V tem

času je bil s strani občine Rogaška Slatina vročen opomin zaradi zamude roka, v
katerem bi morala URSZR izdati akt v skladu s sodbo. Sklep še vedno ni poslan
(se nahaja v Pravni službi MORS).
Predsednik odbora, Bojan Kopač je zaradi upokojitve z današnjo sejo zaključil mandat
predsednika Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Za sodelovanje se je zahvalil
vsem članom odbora, katerega delo je ocenil odlično.
V prilogi se nahajajo sklepi odbora, ki so ključni za samo delo odbora tudi v nadaljevanju z
novim predsednikom oz. sklepi, ki so zaradi narave dela še aktualni.

Seja zaključena ob 10.30

Zapisala:
Ana Stropnik
Sejo vodil: Bojan Kopač, predsednik

Zapisnik potrdili člani odbora na 1. redni seji, dne
5.10.2016,
podpisal ga je novo imenovani predsednik:
Branko Dervodel, predsednik

Priloga:
- Seznam sklepov prejšnjih sej, ki ostajajo v veljavi do njihove izpolnitve;

Poslano:
- članom odbora
- Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR

