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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2016-33 - DGZR
10. 01. 2017

Zadeva:

Zapis 2. redne seje

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

Potrditev zapisnika 3., 4. in 5. dopisne seje;
Informacije in potrditev sklepov Komisije za RRN;
Informacije in potrditev sklepov Komisije za opremo;
Predlog Načrt porabe sredstev požarnega sklada za leto 2017;
-predstavitev gasilske šole ICZR Ig;
5. Razno:
Odsotna (opravičeno): Jošt Jakša, Mateja Lamovšek

Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 2. redni seji, dne 30. 11. 2016:
AD 1
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Sklep 1: Odbor je brez pripomb potrdil zapisnike 3., 4. in 5. dopisne seje. Zaradi izvedbe
sprejetih sklepov se zapisnik takoj po zapisu pošlje članom v potrditev, na naslednji seji pa
se zapisnik še formalno potrdi.
AD 2
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Predsednik komisije je predstavil delo Komisije za RRN. Na svojem zadnjem sestanku
16.11.2016 je komisija obravnavala stanje postopkov izvedbe šestih že odobrenih RRN za
leto 2016 ter vprašanje potreb po dodatnih RRN za naprej. Pogodba za izvedbo RRN je
podpisana z enim izvajalcem, ostale naloge se pripravljajo (priprava ocenjevalnih
kriterijev, ocena dejanske vrednosti RRN, ugotavljanje uporabne vrednosti glede na
stroške itd.). Stanje na področju RRN se je glede administrativne sposobnosti vodenja
postopkov na MORS in URSZR dokaj dobro uredilo in se ne vidi več kot problem.
Problem, ki ostaja je podpora vsebinskih strokovnjakov pri pripravi razpisov. To bi bilo
nujno potrebno urediti, ker gre za enkratni in manjši obseg dela. Prav tako je prišlo do
težave pri vprašanju priprave in spremljanja izvedbe RRN na področju požarnih načrtov in
informacijskih sistemov (OTN), kjer gre za zahtevnejšo in obsežnejšo nalogo. Prioriteti, ki
si jih je zastavila komisija za v naprej, je objava in dokončanje že potrjenih nalog. Prav
tako pa bo mogoče podati predloge morebitnih novih prioritetnih tem RRN k že
identificiranim predlogom (do sredine januarja 2017). Predsednik komisije za RRN je
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

pozval odbor in predvsem predsednika odbora, ki zastopa tudi URSZR, da opozori upravo
URSZR na pomen čimprejšnje ureditve vprašanj, ki sedaj onemogočajo nadaljevanje na
izvedbi RRN naloge OTN in nalogah, kjer je vključena gasilska šola Ig.
Sklep 2: Odbor se je seznanil z delom komisije in izvajanjem RRN nalog. Kljub
zaznavnemu izboljšanju stanja pri administrativnem obvladovanju postopkov, so težave
zlasti pri odzivnosti strokovnega osebja (RRN naloge vezane na gasilsko šolo in naloga
OTN). Odbor zato poziva URSZR, da se aktivneje vključi v urejanje teh težav in prepreči
večanje zaostankov oziroma čim prej zagotovi tekoče delo na izvedbi RRN nalog.
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AD 3
Komisija za opremo je na zadnji seji razpravljala o Pozivu za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin, o predlogih za nakup opreme v letu 2017 za
primere velikih poplav, za gasilsko šolo na Igu ter za opremo za državne rezerve.
1. V zvezi s pozivom predlaga komisija odboru:
1. da potrdi spremembo glede vrednotenja tipiziranih vozil v pozivu,
2. da se doda določba o zavezi podpisnic sporazuma, in sicer morajo podpisnice
sporazuma v naslednjih 12-ih letih zagotavljati potrebna finančna sredstva za
redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, vlagateljica vloge na poziv pa
zagotavljati za enaki čas pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v občinah,
podpisnicah sporazuma,
3. da lokalne skupnosti, ki so že sodelovale pri nakupu gasilskega vozila, ki je
namensko enak vozilom iz tega razpisa, ne morejo ponovno sodelovati,
4. uskladi se peta tč. v petem odstavku s celotnim besedilom,
5. doda se nova točka (11.), da v primeru nakupa vozila z leasingom, občina
obvezno priloži NRP (načrt razvojnih programov) za srednjeročno obdobje,
6. da se pod tč. 3 spremenita merili, in sicer se merilo pod prvo alinejo poveča iz
50% na 60% (vrednost tipiziranega vozila), merilo v drugi alineji pa se zmanjša iz
25% na 15% sredstev (investicije).
Sklep 3: Odbor potrjuje vse predlagane dopolnitve komisije od tč. 1 do tč. 6, ki se vnesejo
v Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozila za gašenje in reševanje z
višin. Odbor potrjuje tudi predlog Pravne službe, ki je bil pridobljen naknadno, in sicer
opis, katero vozilo se šteje kot novo: Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se
upošteva vozilo, ki ustreza določbi 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 117/2006). Navedeno besedilo se vnese v 1. Točko drugega odstavka
omenjenega poziva. Čistopis poziva se pošlje članom v pregled in morebitno dopolnitev, ki
jo v roku treh dni pošljejo na elektronski naslov tajnici odbora.
2. Komisija predlaga odboru, da se potrdi:
1. načrt nakupov za gasilsko šolo (ICZR Ig), in sicer 5 kosov ročnih radijskih postaj, 2
kosa mobilnih radijskih postaj, 40 kosov IDA v obdobju treh let ter 9 kosov
intervencijskih oblek. Potrjuje tudi povečanje sredstev za servis IDA aparatov iz
20.000 na 30.000 eur letno,
2. načrt nakupa dodatnih gasilskih cevi in rotorjev: 100kos/20m tlačnih cevi, 16
kosov/3m sesalnih cevi ter 4 rotorji za nevarne snovi za gasilske črpalke, ki se
bodo razdelile gasilskim enotam v Kranj, Postojno in Slovenj Gradec, ena ostane v
državnem skladišču Roje,
3. načrt nakupa 15 kosov kemijskih detektorjev z biološkimi čitalci v vrednosti cca.
525.000 eur, katerega nakup se opravi v dveh letih.
Sklep 4: Odbor se strinja in potrjuje vse predlagane nakupe pod tč. 1., 2. in 3.
3.

Zaradi ugotovljene napake v predhodnem razdelilniku (potrjen s 3. dopisno sejo) se s

popravljenim razdelilnikom odpravi razlika, in sicer:
1 TK se briše GZ Celje za leto 2018
1 TK se briše GZ Škofja loka za leto 2018
1 TK dobi dodatno GZ Ljubljana za leto 2018
1 TK dobi dodatno GZ Ljutomer za leto 2017.
Za leto 2016 je 1 kos dobila OGZ Koper, namesto GZ Ruše, kar se bo uredilo tako, da
jo bo OGZ Koper vrnila in predala GZ Ruše.
Predstavnik poklicnih gasilcev je ponovno izrazil nezadovoljstvo z delitvijo termo kamer pa
tudi ostale opreme (pozivniki, RP, IDA), ki se deli na gasilske enote. Navaja, da od leta
2004 poklicne enote (osrednje gasilske enote) v občini niso prejele nobene opreme iz
požarnega sklada. GZS opremo deli na podlagi točno določenega ključa, zato bo ponovno
preučila delitev termo kamer.
Sklep 5: Odbor bo v prihodnje pozorno spremljal delitev opreme gasilskim enotam,
predvsem ali bodo prejemniki tudi poklicne enote. Gasilski zvezi Slovenije nalaga, da
ponovno pregleda razdelilnike termo kamer, katera delitev mora biti v skladu z že
sprejetim sklepom, da termo kamere prejmejo vse osrednje enote v občinah v Sloveniji.
4. Občina Ankaran je z januarjem letošnjega leta upravičena do izplačila požarne takse,
vendar se ji taksa fizično še ne izplačuje. Finančna sredstva se po računovodskih
standardih lahko izplačajo, ko je zagotovljena pravna podlaga. Občina Ankaran je v
podpis prejela pogodbo z dodatnimi obrazložitvami - informacijami glede izračuna in
izplačila požarne takse. Občina pogodbe ni podpisala, ne odziva se na dopise in
telefonske klice pa tudi na pobudo GZS z OGZ Koper po skupnem sestanku z
županom občine niso odgovorili.
Sklep 6: Odbor se ne strinja, da se sredstva požarne takse, ki so se tekom leta nabrala za
občino Ankaran, nakažejo občini, ki ne kaže interesa po teh sredstvih ter se ne odziva na
dopise in telefonske klice URSZR. Odbor nalaga URSZR, da pridobi mnenje Pravne
službe v zvezi z neizplačano požarno takso občini.
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1. Na dan 30. 11. 2016 je predvidena poraba sredstev požarnega sklada v letu 2016 v
višini cca 2.800.000 eur. Predviden pritok (2.400.000) skupaj s prenosom iz leta 2015
šteje cca. 3.600.000 eur, razlika neporabljenih sredstev se prenese v leto 2017 (cca
800.000 eur).
Beležena je nerealizacija na naslednjih postavkah letnega načrta 2016:
- nakup gasilske opreme v državnih rezervah (št. 6 ): 70.000 eur,
- sofinanciranje specialnih gasilskih vozil (št. 8): 150.000 eur,
- RRN (št. 16): 100.000 eur,
- požarna hiša 3 (št. 19) 70.000 eur,
Skupaj: 390.000,00 eur
Zaradi predvidenega ostanka je URSZR prerazporedila sredstva za nakup opreme, in
sicer na postavke:
- oprema v primeru velikih poplav (št. 9): 54.299,76
- termo kamere (št. 11): 70.283,48
- mobilni simulator (št. 10): 4.798,96
- gasilsko vozilo (št. 18): 27.474,34
Skupaj: 156.856,54
2. V obravnavo je bil posredovan predlog načrta porabe sredstev za leto 2017. Po
prenosu sredstev v letu 2017 bo odbor na prvi seji prihajajočega leta odločal o

rebalansu sredstev.
Na seji je sodeloval tudi v.d. vodje Gasilske šole Aleš Cedilnik, ki je predstavil delo in
financiranje šole. Odbor je seznanil predvsem s težavami, s katerimi se srečujejo pri
svojem delu ter poudaril, da je oprema, s katero se gasilci usposabljajo stara najmanj 20
let, zato se posledično za vzdrževanje in servisiranje porabi več sredstev. Sredstva
požarnega sklada so osnova za njihovo delovanje. Iz lastne dejavnosti, ki jih ICZR Ig
pridobi, namenijo za gasilsko šolo 20.000 eur (namenijo jih za nakup iverk ter palet za
kurjenje, popravilo osnovnih sredstev, gorivo, elektriko, vodo…). Iz proračuna URSZR
prejmejo še dodatnih 20.000 eur, ki pa jih porabijo za nakup osnovnih sredstev. Opozoril
je, da v primeru večanja števila izobraževanj in usposabljanj, ki jih izvaja Gasilska zveza
Slovenije, se poveča obraba opreme ter strošek vzdrževanja in servisiranja, zato
predlaga, da se načrtovana sredstva za gasilsko šolo povečajo za najmanj 10.000 eur.
Nadalje predlaga povečanje sredstev za Požarna hišo 3, ki se je do sedaj z izgradnjo 1 in
2 izkazala za primer dobre prakse, saj so pridobili več novih metod usposabljanja, katere
izračun se predvideva v višini 110.000 eur. Franci Petek je opozoril, da je GZS v
povprečju zmanjšala število tečajev v gasilski šoli, tako da to ne more biti vzrok za
povečanje, se pa strinja, da je potrebno opremo redno vzdrževati in po potrebi tudi
zamenjati.
Sklep 7: Odbor se je seznanil s stanjem v Gasilski šoli Ig ter na predstavljeno
problematiko predlaga, da gasilska šola, glede na starost opreme in amortizacijo, pripravi
srednjeročni plan nakupa opreme, na podlagi katerega bo požarni sklad pravočasno
načrtoval za posamezno leto primerno visoka sredstva za gasilsko šolo.

3. Odbor je na svoji 169. seji sprejel sklep o spremembi sofinanciranja zdravniških
pregledov, ki so se začasno financirali iz požarnega sklada, s 1. 1. 2017 pa naj bi te
stroške pokrivala URSZR iz integralnih sredstev (državnega proračuna). Predsednik je
opozoril, da URSZR nima planiranih sredstev za financiranje zdravniških pregledov,
zato predlaga odboru, da z novim sklepom preglasujejo že sprejeti sklep in najdejo
način, da se zdravniški pregledi financirajo iz požarnega sklada, saj so le ti del
izobraževanja in usposabljanja gasilcev.
Sklep 8: Člani so zavrnili možnost preglasitve lastnega sklepa, sprejetega na seji dne 4.
2. 2016. Razpravo o viru financiranja zdravniških pregledov bodo člani nadaljevali na
naslednji seji.

4. Na sejah odbora št. 169 in 172 je bilo ugotovljeno, da je vodenje evidenc za enote
poklicnih gasilcev problem, ki ga lahko rešijo s priključitvijo
oz. nadgradnjo
informacijskega sistema Vulkan, kar je odbor potrdil. Okvirni dogovor med ZSPG in
GZS je bil opravljen, ZSPG je na podlagi ponudbe z Logosom, sprejela odločitev o
nadgradnji, ki že poteka, pričakuje pa, da bo URSZR pripravila pogodbo z ZSPG, s
katero bodo poravnali strošek nadgradnje v višini 33.000 eur. S strani predsednika
odbora je sporno
sofinanciranje nadgradnje informacijskega sistema Vulkan
poklicnim gasilcem pa tudi skrbništvo tega dela Vulkana, saj je lastnik in upravitelj
sistema Gasilska zveza Slovenije, ki pa zaenkrat nima pripomb glede priključitvi
poklicnih gasilcev v Vulkan. Mesečni strošek za vzdrževanje sistema za poklicne
gasilce prevzame ZSPG.
Sklep 9: URSZR pridobi mnenje strokovnih služb glede pokrivanja stroškov nadgradnje
poklicnim gasilcem in sredstev 2016 v višini 33.000 EUR, kakor tudi pripravi podlage
(pogodba, sporazum…) v zvezi z ureditvijo pravnih razmerij med ZSPG z GZS, skrbništvu
in vzdrževanju sistema za enote poklicnih gasilcev v aplikaciji »Vulkan«.

5. Gasilska zveza Slovenije je pripravila podrobno analizo opravljenih usposabljanj
gasilcev za leto 2014, 2015 in 2016 ter načrtovana usposabljanja za leto 2017.
Predvidena je izvedba novih tečajev. Zaradi financiranja v preteklosti, ki ni pokrival
vseh načrtovanih usposabljanj, predlagajo, da se v letu 2017 planira za 80.000 eur
več sredstev, ki bodo omogočala izvedbo načrtovanih usposabljanj. V znesek so všteti
tudi stroški organizacije pokalnih tekmovanj GZS.
Poveljnik GZS opozarja na načrtovanje sredstev za izgradnjo regijskih poligonov.
Izgradnja poligona v Ormožu poteka, zato je potrebno rezervirati sredstva za plačilo le
tega v letu 2017.
Sklep 10: Načrt porabe sredstev za leto 2017 se dopolni glede na razpoložljiva sredstva,
čistopis načrta se pošlje članom po elektronski pošti v pregled in pripombe, ki jih v roku
enega tedna pošljejo na elektronski naslov tajnici odbora. V predlog načrta je zajeto
povečanje sredstev za usposabljanje gasilcev ter izgradnjo požarne hiše (Cedilnik je
predlagal, da sredstva za vzdrževanje ostanejo enaka, se pa povečajo za požarno hišo).
Za regijske poligone bo odbor odločil na naslednji seji, predvidoma še v mesecu
decembru.
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Ni bilo razprave.
.

Seja zaključena ob 12.20

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Branko Dervodel
predsednik

