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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2018-4 - DGZR
12. 03. 2018

Zadeva:

Zapis 7. redne seje

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 14. dopisne in 6. redne seje;
2. Potrditev Poziva za sofinanciranje gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin;
3. Potrditev predloga srednjeročnega plana (2018-2022) in predloga načrta porabe sredstev
požarnega sklada za leto 2018;
4. Informacije o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2017;
- Informacije Komisija za RRN,
5. Potrditev razdelilnikov IDA za leto 2017 in 2018;
6. Ogled regijskega poligona Ormož;

Odsoten: Črt Praprotnik
Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 7. redni seji, dne 19. 12. 2017 s
pričetkom ob 10.00 v prostorih Gasilske zveze Ormož:

AD 1
7/1 Odbor je potrdil zapis zadnje 6. redne seje in 14. dopisne seje. Poveljnik GZS je potrdil,
da je Janko Cerkvenik zakoniti namestnik predsednika GZS.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnika 14. dopisne seje ter 6. redne
seje.
AD 2
7/2 Poziv za sofinanciranje gasilskih vozil je bil članom poslan skupaj z ostalim gradivom.
Člani pripomb na poziv niso imeli. Objava poziva v uradnem listu v letošnjem letu bo
težko izvedljiva, glede na datum potrditve poziva, zato se rok za oddajo vlog podaljša iz
predlaganega 31. 1. 2018 na 15. 2. 2018. Drugih predlogov ni bilo.
Sklep 2: Člani so potrdili Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za
gašenje in reševanje z višin in predlagajo čimprejšnjo javno objavo.

AD 3
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

7/3 Članom je bil v mesecu novembru posredovan predlog načrta porabe sredstev za leto
2018 in srednjeročni načrt PS 2018-2022. Dopolnitve k načrtu je poslala GZS, in sicer za
načrtovanje sredstev za gasilsko olimpijado, katera prirediteljica je v letu 2021. Ocenjeni
stroški izvedbe take prireditve znašajo cca 1.000.000,00 evrov. Iz požarnega sklada se
načrtujejo stroški najprej za načrtovanje in pripravo dogodka v letu 2018 30.000 evrov, za
leti 2019 in 2020 po 40.000 evrov za vsako leto ter v letu 2021 sama izvedba v višini
200.000 evrov.
Predlog k načrtu je bil podan s strani Gasilske šole. Zaradi podhranjenosti šole glede
opremljenosti v preteklosti, so potrebe po nakupu nove opreme izredno velike, kljub temu
odbor poziva upravo, da za potrebe gasilske šole najde še druge vire financiranje, v
kolikor uprava ne zmore sama financirati delovanje šole. V letu 2018 se kaže izredna
potreba po dihalnih aparatih, po gasilskih vozilih ter različnih simulatorjih, ki jih gasilska
šola potrebuje pri izvajanju izobraževanje novih kandidatov za gasilce. Poleg opreme je
velik strošek tudi servisiranje opreme in naprav, ki se uporabljajo pri izobraževanju in
usposabljanju gasilcev. Odbor je obveščen, da gasilska šola pripravlja izvedbo plačljivega
usposabljanja tujih kandidatov za gasilce, kot tudi sodelovanje pri usposabljanjih z
gasilsko brigado iz letališča Brnik, zato kljub že večkratnim opozorilom, upravo ponovno
opozarja o namenskosti sredstev požarnega sklada ter njihovi zakonski porabi. Sredstva,
ki se bodo natekla iz plačljivih usposabljanj, je nujno in obvezno vrniti v Gasilsko šolo.za
nakup opreme in njeno vzdrževanje. Stališče poveljnika GZS kakor tudi predstavnika
poklicnih gasilcev je, da izvedba plačljivih usposabljanj lahko poteka, vendar pod
pogojem, da se načrtovani programi usposabljanj GZS ne okrnejo oz. odpovejo. GZS
zaradi izvajanj modula A v Pekrah pričakuje zagotovitev dodatnih IDA od že načrtovanih
(130 kosov), ki pa jih je z razdelilniki, ki se bodo danes potrdili na seji, 60 kosov odstopa
Gasilski šoli. S sporazumom, ki ga je URSZR sklenila z dobaviteljem IDA, je določena
letna dobava po 130 kosov v letu 2017, 2018 in 2019. Dobava za leti 2017 in 2018 je že
izvedena, nujno se je treba pozanimati o možnosti predčasne dobave IDA -2019 v
februarju 2018. S to količino dobavljenih IDA se bo poraba izravnala s povpraševanjem,
sicer pa bo potrebno povečati količino naročila v prihodnjih letih.
Naslednja postavka, za katero so člani želeli dodatno obrazložitev je nakup helikopterske
opreme za gašenje požarov. Seznam potrebne opreme so člani prejeli na sami seji. Iz
predloga niso razvidni razlogi oz. obrazložitve, zakaj naj bi se celoten nakup helikopterske
opreme, ki jo uporablja pri svojem delovanju tudi Policija in Slovenska vojska, financiral iz
požarnega sklada. Odbor se je glede na razpoložljiva sredstva odločil, da financira nakup
tiste opreme, ki se po njihovem mnenju najbolj neposredno uporablja pri gašenju požarov
v naravi in to so: bambi vreče, bazeni ter mreže in vrvi (jeklenice).
Na področju RRN ni novosti, predsednik komisije je podal kritično oceno glede delovanja
komisije. V zadnjih štirih letih njegovega delovanja je bilo izredno veliko dela vloženega v
posodobitev sistema zbiranja predlogov in njihovo pripravo na javno objavo. Še vedno pa
ostajata dva velika problema, ki se medsebojno povezujeta, to je delo komisije (predlogi
tem) in oddaja vlog (določitev vsebinskih spremljevalcev). V kolikor uprava ne bo
sodelovala pri razrešitvi problemov, predvsem pa sami člani komisije za RRN ne bodo
aktivno vstopili v reševanje problema, predsednik ne vidi napredka.
Želi si tvornega sodelovanja, sam sistem javne objave predlogov in ostalih povezanih
postopkov je zadovoljiv in se izvaja v skladu s pravili izvajanja RRN v MORS, problem
ostajajo teme, ki bi jih morala predlagati komisija ter določitev vsebinskih spremljevalcev.
Zaradi vsega navedenega je predsednik predlagal sestanek, na katerem si želi prisotnost
vodje projektne službe URSZR g. Domna Torkarja ter g. Srečka Jakšeta iz Oddelka za
vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj pri DLO, ki sta v preteklosti obljubila pomoč
komisiji. V sodelovanju z njima bo skušal odpraviti administrativne ovire npr. strošek
vsebinskega spremljevalca, ki predstavlja največjo oviro pri realizaciji predloga (konkretno

naloga OTN, ki jo je pred leti podala GZS, njena izvedba pa se še do danes ni pričela,
kljub temu, da je predlog še vedno aktualen in izvedljiv) ter odgovoriti na vprašanja, ki se
splošno nanašajo na zbiranje predlogov, njihovo objavo ter vlogo in sofinanciranje
vsebinskega spremljanja naloge do njene končne izvedbe. Člane odbora je seznanil s
predlogi komisije, ki jih predlaga odboru v potrditev in sicer se za nalogo Monoksid k
sodelovanje povabi še strokovne nosilce iz Sektorja za preventivo in načrtovanje, za
nalogo PUPPG se imenuje delovna skupina, v katero se vključi predstavnika poklicnih
gasilcev in naloga PLATFORMA se stornira. Rok za posredovanje novih predlogov za leto
2018 poteče 11. 1. 2018, v torek, 16. 1. 2017 pa jih bo komisija obravnavala na rednem
sestanku.
Sklep 3:
1. V primeru predčasne dobave IDA v letu 2018 po sporazumu iz leta 2019 se število
nakupov IDA v prihodnjih letih ne spremeni (ostane 130 kosov za GZS in 50 kosov za
GŠ), v nasprotnem primeru se v letu 2018 (2019) kupi še dodatnih 50 kosov IDA.
Pripomb na predlog GŠ ni bilo, tako da se v celoti potrdi njihov predlog, sprememba
se nanaša le na prestavitev nakupov GV za 1 leto naprej. GV TRE je predviden
nakup v letu 2020 v višini 470.000 evrov, tunelsko v 2021 v višini 450.000 in GCGP-3
v letu 2022 v višini 400.000. Predlagan je povečan nakup ladijskih kontejnerjev iz
predlaganih 6 kosov na skupaj 8 kosov.
2. Helikopterska oprema se kupi v višini razpoložljivih 200.000 evrov in sicer predlaganih
5 kosov bazenov, 4 kosov bambi vreč ter po 2 kosa dvižnih trakov (3m-2t, 5m-2t, 3m2,8t, 3m-2,1t), 1x dvižni trak (8m-2t) in 2x2 kosa transportnih mrež (2x2m in 3x3m).
3. Za gasilsko olimpijado, katera gostiteljica bo Slovenija, se načrtujejo sredstva v višini
30.000 evrov za leto 2018, za leti 2019 in 2020 po 40.000 evrov za vsako leto ter za
leto 2021 v višini 200.000 evrov.
4. Sredstva za RRN se načrtujejo v višini 100.000 evrov. Skliče se sestanek, na
katerega predsednik komisije vabi vodjo službe za projekte, g. Torkarja ter g. Srečka
Jakšeta iz Oddelka za vojaške tehnologije, raziskave in razvoj pri MORS. Potrdi se
predloge Komisije za RRN, in sicer se za nalogo Monoksid k sodelovanje povabi še
strokovne nosilce iz Sektorja za preventivo in načrtovanje, za nalogo PUPPG se
imenuje delovna skupina, v katero se vključi predstavnika poklicnih gasilcev in naloga
PLATFORMA se stornira.

AD 4
7/4 Odbor se je seznanil s porabo sredstev v letu 2017, ki na začetku decembra znaša cca.
7.900.000 evrov skupno z nakazano požarno takso lokalnim skupnostim. Neporabljena
sredstva ostajajo delno ali v celoti na postavkah pod zap. št.:
- II-2.2. kemijski detektorji – 280.000,
- II-2.3. gasilske avto lestve - upoštevanja 33. člena ZIPRS1718 – 440.000,
- III-3.2. usposabljanje operativnih gasilcev – 240.000,
- III-3.3. zdravstveni pregledi – 200.000,
- IV-4.2. RRN – 75.000,
- V-5.2. gasilsko vozilo (NS) – 180.000 in
- V-5.3. požarna hiša 3 – 100.000.
Člani so predlagali, da se iz neporabljenih sredstev v naslednjem letu kupi celotno
količino kemijskih detektorjev za obe leti 2018 in 2019 (15 kos) ter najmanj 2 kosa
črpalnih agregatov-črpalk (srednje velikosti).
Informacije glede razvojno raziskovalnih naloge je bila podana pod tč. 3.
Sklep 4: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada ter predlaga, da se v
letu 2018 iz neporabljenih sredstev 2017 kupijo kemijski detektorji za obe leti 2018 in
2019 ter dodatno še glede na razpoložljiva sredstva 2 kosa črpalk srednje velikosti.

AD 5
7/5 Člani so prejeli razdelilnike IDA za leti 2017, 2018 in 2019, ki jih je pripravila GZS in s
katerimi se navedena oprema razdeli gasilskim enotam po Sloveniji. Razdelilniki so
pripravljeni po letih in številu kot sledi:
1. 2017…………130 kosov od tega 10 kosov za ICZR Ig,
2. 2018…………130 kosov od tega 40 kosov za ICZR Ig in
3. 2019 ……. ..130 kosov od tega 10 kosov za ICZR Ig.
IDA za leti 2017 in 2018 so dobavljeni in čakajo v skladišču Roje na razdelitev, ki se bo
opravila predvidoma v mesecu februarju.
Sklep 5: Odbor soglasno potrjuje razdelilnike v celoti, številčno po letih kot so navedeni v
besedilu zgoraj.

AD 6
7/6 Odbor si je v spremstvu predsednika Gasilske zveze Ormož ogledal v letu 2017 zgrajen
regijski poligon, ki že služi svojemu namenu.

Seja zaključena ob 13.25.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

