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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Številka: 8453-1/2017- DGZR
Datum: 20. 3. 2017

Zadeva:

Zapis 4. redne seje

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnika 3. redne in 7. dopisne seje;
2. Potrditev baze za delitev požarne takse v letu 2017 ter razdelilnika za mesec februar;
3. Potrditev vlog, ki so prispele na Poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje
in reševanje z višin;
4. Letni in srednjeročni načrt financiranja sredstev požarne takse:
(tč. III-3.3. zdravstveni pregledi),
(tč. III-3.1. regijski poligoni),
nakup opreme za državne rezerve (skladišče Kras).
5. Informacije s področja RRN;
6. Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2016;
7. Razno:
- predlog URSZR-SO za izdelavo aplikacije za obračun požarne takse in računske
kategorije GE;

Odsotna: Jošt Jakša, Mateja Lamovšek

Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 4. redni seji, dne 7. 3. 2017 s
pričetkom ob 9.00:
AD 1
4/1 Odbor je preletel sklepe prejšnje 3. redne in 7. dopisne seje. Pripomb ni bilo.
Sklep 1: Odbor je soglasno potrdil zapisnika 3. redne seje in 7. dopisne seje brez
dodatnih pripomb.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

AD 2
4/2 Baza za delitev požarne takse v letu 2017 je bila članom poslana z gradivom za sejo.
Ažurirano je bilo merilo intervencije, in sicer seštevek intervencij, opravljenih v zadnjih
dveh letih (2015 in 2016). Število opravljenih intervencij za preteklo leto se pridobi iz
aplikacije SPIN do konca januarja tekočega leta. Ostala merila za posamezno občino se
ažurirajo le ob ugotovljenih spremembah in v primeru nove aplikacije (glej zadnjo točko
zapisnika) se bodo vsa merila prevetrila in ob prehodu na računalniško obdelavo
avtomatsko posodabljala in obračunavala (št. prebivalcev, velikost občine, stopnja
ogroženosti, število intervencij zadnjih dveh let, število prostovoljnih gasilcev ter število
poklicnih gasilcev).
Razdelilnik požarne takse za mesec februar znaša 513.639 EUR.
Sklep 2: Člani so potrdili bazo za delitev požarne takse v letu 2017, kot tudi razdelilnik
požarne takse za mesec februar.

AD 3
4/3 Prispele so tri vloge na Poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozila za gašenje in
reševanje z višin, ki je bil objavljen v Uradnem listu, in sicer Mestne občine Ptuj, občine
Trebnje in Mestne občine Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da vloga občine Trebnje v celoti
izpolnjuje vse pogoje, ostali dve vlogi pa sta bili pomanjkljivi. Po pozivu za dopolnitev sta
obe občini vlogi dopolnili in obe vlogi po dopolnitvi ustrezata vsem pogojem. Bilo je nekaj
pritožb glede samega razpisa, ki da naj ne bi upošteval izenačevanje opremljenosti
gasilskih in drugih reševalnih služb v občinah s slabšimi materialnimi možnostmi, kar
komisija ter strokovne službe tudi delno priznavajo, vendar bi v tem primeru morali v
razpisu onemogočiti prijavo tistim občinam, ki že imajo avto lestev in ne presega
starostne oz. življenjske dobe. V končno analizo za izračun deleža posameznim
vlagateljem so se uvrstile vse tri vlagateljice. Vendar Komisija za opremo, ki je
obravnavala prispele vloge, vseeno pričakuje pisno obrazložitev pravne službe o
ustreznosti vloge MO Ljubljana (vlogo ni podpisal župan, temveč vodja oddelka, po
dopolnitvi je bilo poslano pooblastilo župana).
Sklep 3: Člani so se seznanili s prispelimi vlogami in opravljenimi aktivnostmi v času
postopka ugotavljanja ustreznosti vlog. Člani potrjujejo izračun za posamezno vlagateljico
vendar sklep začne veljati le po pridobitvi pisnega potrdila strokovne (pravne) službe o
ustreznosti vloge MO Ljubljana:
Sredstva se po izračunu v skladu z merili dodelijo v naslednji višini:
MO Ljubljana ……143.000 EUR;
MO Ptuj ………….207.000 EUR;
Občina Trebnje …150.000 EUR;
AD 4
4/4 Predsednik odbora do današnje seje ni uspel pridobiti pravno mnenje o pravilnosti
sofinanciranja zdravniških pregledov. Odbor na današnji seji še ne bo potrdil
sofinanciranje zdravniških pregledov v Načrtu porabe sredstev požarnega sklada,
potrjenega na decembrski seji. Predsednik se v svojem imenu in imenu URSZR
opravičuje in zagotavlja, da bo v najkrajšem možnem času pridobil mnenje.
Sklep 4-1: Vprašanje zdravniških pregledov se rešuje in potrjuje po pridobitvi mnenja.
Gasilska zveza Slovenije je z gradivom poslala Informacije o postopkih za izgradnjo
vadbenih regijskih poligonov, kot tudi predstavitev poligona (tloris, izgled…). Kot je
povedal poveljnik GZS je poudarek teh poligonov na vzdrževanju znanja in
usposobljenosti gasilcev, saj do sedaj niso imeli možnosti, da bi pridobljene veščine vadili
in ohranjali. V letošnjem letu bo končan prvi poligon v Ormožu, katerega otvoritev je

predvidena v mesecu maju.
V nadaljevanju razprave so sodelovali Skubic, Vrhovec, Korošak. Zahvaljujejo se za
pripravljeno gradivo, na podlagi katerega se člani seznanijo z vsemi podrobnosti, ki jih
zanimajo, saj navsezadnje odločajo o višini sredstev, ki jih bodo namenili za
sofinanciranje gradnje poligonov. Predlog je, da se tako imenovani regijski poligoni
izkoristijo tudi kot centri za regijske aktivnosti. Pojavlja se vprašanje, kdo bo vzdrževal ter
financiral oskrbo poligonov. Nadalje je pripomba, da bi bilo najbolj pravilno, da se najprej
uredi koriščenje in zadostna uporaba podcentrov URSZR: Sežana, Logatec in Pekre.
Določiti je treba tudi natančen znesek sofinanciranje iz Požarnega sklada. Že rečeno na
prejšnji seji je bilo, da se določi maksimalna višina zneska od katerega se bo obračunal
25% vložek požarnega sklada.
Poveljnik GZS odgovarja, da so podcentri skupaj z gasilsko šolo na Igu v pristojnosti
države in trenutno nimajo nič skupnega z regijskimi poligoni. Odločitev o gradnji in
sofinanciranju regijskih poligonov je bila že sprejeta in tudi zapisana v Nacionalno
resolucijo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo je potrdila tudi Vlada RS.
Regijski poligoni se ne morejo enačiti z državnimi centri oz. podcentri, za njihovo
vzdrževanje pa bodo skrbeli gasilci sami oz. lokalne skupnosti in ne požarni sklad.
Sklep 4-2: Odbor okvirno načrtuje 300.000 EUR z DDV letno za izgradnjo dveh
poligonov. V letošnjem letu se za gradnjo poligona v Ormožu zagotovi 170.000 EUR z
DDV, v nadaljevanju pa odbor načrtuje min. 150.000 EUR za vsak poligon, vendar ne več
kot 170.000 EUR z DDV, kar predstavlja 50% gradnje enega poligona. Ostalih 50%
zagotovi Gasilska zveza Slovenije. Občinski delež je strošek zemljišča ter vsa pripadajoča
dokumentacija. Podlaga za izplačilo posameznega zneska GZS je predloženo gradbeno
dovoljenje ter sklenjena pogodba med naročnikom in izvajalcem gradnje poligona.
Sektor za operativo v sodelovanju z gasilci je pripravil seznam opreme za državne
rezerve, in sicer nakup gasilsko zaščitne in reševalne opreme za požare v naravi. Znesek
opreme znaša cca 60.000 EUR ( zaščitna maska s filtrom, dodatni filter, svetilke za
čelado, trojaki, spojni ključi, tesnilo tlačnih spojk, visokotlačna cev, nahrbtnik za nošenje
cevi (novi-izboljšani)).
Sklep: 4-3: Člani se soglasno strinjajo, da se navedena oprema kupi le v primeru
razpoložljivih sredstev in po predhodni odobritvi Komisije za požare pri GZS.

AD 5
4/5 Novice s področja RRN niso spodbudne. Naloge, ki so bile v prejšnjih letih (2015-2016)
potrjene s strani Odbora, v letošnjem letu še vedno niso dokončane oziroma so nekatere
naloge v mirovanju:
1. Razvoj hidravlične mize za simulacijo gorenja požarov v naravi (MIZA), (naloga je
bila po prvem neuspelem javnem razpisu umaknjena s strani predlagatelja);
2. Razvoj simulatorja za izvajanje zahtevnih scenarijev gašenja in reševanja na
zahtevnih tehničnih napravah (PLATFORMA);
3. Programsko orodje za izvajanje taktičnih vaj na primeru gozdnih požarov
(GOZDNI POŽARI);
4. Računalniška aplikacija za izdelavo požarnih in operativno taktičnih načrtov in
združitev/povezavo obstoječih informacijskih sistemov Vulkan, SPIN (OTN);
Trenutno poteka izvedba naloge - MONOKSID ter še ena naloga – PUP PG je objavljena
na javnem portalu.
Sklep 5: Odbor se bo na naslednji seji dokončno odločil ali se še kaže interes za izvedbo
nalog pod zap. št. 2.,3. in 4., saj naj bi v tem času URSZR podal mnenje ali lahko
zagotovi pogoje za pripravo izvedbe javnega razpisa za OTN, PLATFORMO in GOZDNE

POŽARE. V primeru pozitivnega mnenja je potrebno s strani URSZR zagotoviti strokovno
podporo – vsebinske spremljevalce.
AD 6
4/6 Člani so se seznanili s poročilom o porabi sredstev požarnega sklada v
Poraba sredstev je dosegla 89 % realizacijo letnega načrta.

letu 2016.

Sklep 6: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada v letu 2016. Odbor
poziva vse strokovne službe, da v letu 2017 zagotovijo vse pogoje, da se bo oprema iz
požarnega sklada lahko kupila in dostavila še v letošnjem letu.
AD 7
4/7 Odbor je prejel predlog za nakup oz. izdelavo nadgradnje informacijskega sistema za
izračun požarne takse in minimalne kategorije TGE. Sredstva za izdelavo se namenijo iz
požarnega sklada. Z nadgradnjo sistema bi zagotovili avtomatsko posodobitev meril za
izračun požarne takse ter zmanjšali možnost računskih napak.
Sklep 7: Odbor soglasno potrjuje izdelavo nadgradnje sistema za izračun požarne takse
iz sredstev požarnega sklada v višini cca 14.000 EUR.
Seja zaključena ob 12.10

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Branko Dervodel
predsednik

