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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8451-1/2016-14 - DGZR
24. 10. 2016

Zadeva:

Zapis 1. redne seje

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnika 174. redne seje in 2. dopisne seje ter seznam sklepov odbora, ki še
ostajajo v veljavi;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec september;
3. Predstavitev sklepa o evidentiranju materialno tehničnih sredstvih požarnega sklada;
4. Poročilo o realizaciji sredstev požarnega sklada:
- realizacija RRN;
- pregled financiranja zdravniških pregledov gasilcev;
- poraba finančnih sredstev za ICZR Ig (pogodba servis IDA);
5. Razno;
Odsoten: Jošt Jakša
Uvod v prvo redno sejo je odprl novo imenovani predsednik Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada, Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja v Upravi RS za zaščito
in reševanje. Zavzemal se bo za transparentno in uspešno delo odbora v skladu z zakonom in z
izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
Letnim načrtom izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Začetno skrb bo namenil oblikovanju delovne skupine URSZR, ki bo v skladu z omenjenim
programom, načrtom ter z upoštevanjem ocen tveganj za nesreče pripravila predlog nakupov
opreme za prihodnje leto in naprej.
Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 1. redni seji, dne 5. 10. 2016:
AD 1
1/1 Odbor na zapisnik 174. redne seje in 2. dopisne seje ni imel pripomb, pripombe so se
nanašale na prilogo zapisnika (veljavni sklepi), ki se ga dopolni s sklepoma, ki odločata o
sofinanciranju programa Vulkan za poklicne gasilce (ponudba Logosa, izvajalca nadgradnje
Vulkana) ter izgradnjo regijskih poligonov, ki so se že pričeli graditi v nekaterih delih
Slovenije (Ormož…).
Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnika 174. redne seje ter 2. dopisne seje ter predlaga
dopolnitev seznama veljavnih sklepov, ki se nanašata na sofinanciranje dela programa
Vulkan za poklicne gasilce (ZSPG) ter izgradnjo regijskih poligonov (GZS).
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

AD 2
1/2 Požarna taksa za mesec september znaša 442.893 EUR. Razdelilnik so člani prejeli v
prilogi.
Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelilnik požarne takse za mesec september v vrednosti
442.893 EUR, ki se razdeli lokalnim skupnostim.
AD 3
1/3 Uprava RS za zaščito in reševanje nabavlja materialno tehnična sredstva iz sredstev
požarnega sklada in jih na podlagi potrjenega razdelilnika Odbora za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada distribuira in preda v uporabo sestavom operativnih gasilcev. Ob
dobavi ta MTS kakovostno in količinsko prevzame ter jih evidentira v poslovne knjige.
Skladno z določili 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) ter ob
upoštevanju predpisane amortizacijske dobe le te tudi lastniško prenese na končne
prejemnike. Pri tem so končni prejemniki dolžni skrbeti za opremo kot dobri gospodarji in jo
tekoče vzdrževati na svoje stroške ter ob prejemu v uporabo le to evidentirati v operativno
evidenco VULKAN.
Sklep: Odbor je po razpravi soglasno sprejel sklep, da Uprava RS za zaščito in reševanje
za zagotavljanje potrebne pripravljenosti na naravne in druge nesreče s pogodbo
brezplačno prenese lastništvo materialno tehničnih sredstev, kupljenih iz sredstev
požarnega sklada, preko Gasilske zveze Slovenije končnemu prejemniku, po poteku
predpisane amortizacijske dobe, ko je preostanek knjigovodske vrednosti enak nič
(Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev, Uradni list RS, št. 45/05 s spremembami in dopolnitvami). Končni prejemniki so
dolžni za opremo po prejemu v uporabo skrbeti kot dobri gospodarji, jo tekoče vzdrževati
na svoje stroške ter le to evidentirati v operativno evidenco VULKAN. S tem sklepom
preneha veljati sklep odbora št. 79/5-2.

AD 4
1/4 Na dan 30. 9. 2016 je beležena poraba sredstev v višini cca 1.628.000 EUR. Realizacija
finančnih sredstev ni evidentirana za IDA, gasilsko vozilo, požarno hišo (PH), RRN ter
sofinanciranje zdravniških pregledov ter informacijskega sistema Vulkan. Do konca leta se
bo zaključil postopek za nakup vozila ter sofinanciranje zdravniških pregledov in inf.
sistema Vulkan. Postopki za nakup IDA, PH in za izvedbo RRN se predvidoma prenesejo
v naslednje leto. Odbor se je seznanil z odločitvijo o porabi finančnih sredstev za
servisiranje IDA na Igu, kjer bodo, zaradi nabave dodatnih 30 kos IDA, prisiljeni k porabi
celotnih sredstev po pogodbi za l. 2015-18 za servisiranje IDA (črpanje pogodbe v celoti).
Poklicni gasilci predlagajo, da se razpis za nakup gasilskih vozil za reševanje z višin, razširi
za nakup sofinanciranja specialnih gasilskih vozil tudi za GEŠP-e.
Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada in sprejel naslednje sklepe:
Sklep 1: Izvedba RRN poteka prepočasi. Letos ne bo zaključena izvedba predlaganih
nalog. Predsednik Komisije za RRN predlaga, da se komisija čim prej sestane in pripravi
kriterije za ocenjevanje RRN, ki jih poleg že predpisanih (cena, referenca) dopolni s
kriterijem ocenjevanje kakovosti priprave in izvedbe prispelega predloga.
Sklep 2: Pričakuje se, da ima GZS pripravljen seznam oz. število pričakovanih zdravniških
pregledov za tekoče leto. Poročilo o porabi sredstev dostavijo do konca februarja za
preteklo leto. URSZR pripravi aneks in pogodbo za izplačilo načrtovanih sredstev.

Sklep 3: V zvezi s prošnjo ICZR Ig o povečanju sredstev za servisiranje IDA v naslednjem
letu bo odbor odločal, ko se bo potrjeval načrt porabe sredstev za leto 2017. Člani odbora
predlagajo, da URSZR problematiko ICZR Ig predstavi na seji odbora.
Sklep 4: Komisija za opremo se pred potrditvijo načrta PS za leto 2017 sestane in potrdi
predlagan nakup opreme za prihodnje leto.
AD 5
1/5 S strani poklicnih gasilcev je bil podan predlog, da se v okviru požarnega sklada ustanovi ti.
rezervni sklad za potrebe poklicnih gasilcev. Člani so izrazili dvom ali je to pravno in
vsebinsko možno izvesti, saj je že v osnovi naloga požarnega sklada nakup gasilsko
zaščitne in reševalne opreme in ni potrebe po oblikovanju dodatnega sklada (pomoči)
znotraj sklada.
S strani URSZR in SZPG se je postavilo vprašanje glede delitve sredstev iz požarnega
sklada (termokamere, pozivniki…), in sicer ali se delitev opravlja v skladu z razdelilniki oz.
sklepom odbora. Razdelilnike pripravlja GZS, poveljnik pa je zaradi obveznosti pred točko
zapustil sejo.

Seja zaključena ob 11:15.

Zapisala:
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom odbora
- Darku Butu, generalnemu direktorju URSZR
Vloženo:
- v zadevo.

Branko Dervodel
predsednik

