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ZADEVA: Zapis 15. dopisne seje Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Predlagani dnevni red je bil:
1. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec januar;
2. Potrditev baze za delitev požarne takse v letu 2018;
3. Pregled in potrditev predlogov RRN za leto 2018;
Predloge sklepov so člani F. Petek, I. Vrhovec, M. Korošak, I. Skubic, Č. Praprotnik ter
predsednik B. Dervodel na seji, dne 6.2.2018, v celoti potrdili naslednje sklepe :
AD 1
15/1

Skupni pritok požarne takse v mesecu januarju 2018 znaša 748.821,89 evrov. 70 % tega
zneska znaša 524.175 evrov in se nameni lokalni skupnosti. Ostalih 30% se porabi za ti.
širši namen.
Sklep 1: Odbor se je seznanil in potrdil razdelilnik požarne takse za mesec januar v
vrednosti 524.175 evrov. Razdelilnik je v prilogi.
AD 2

15/2

Podlaga za izračun takse v letu 2018 je nova potrjena baza, ki je v prilogi tega vabila.
Baza za delitev požarne takse v letu 2018 je seštevek izračunanih vrednostih meril (št.
prebivalcev, velikost občine, stopnja ogroženosti, število intervencij zadnjih dveh let, število
prostovoljnih gasilcev ter število poklicnih gasilcev) za posamezno občino. Posodobljeno je
bilo merilo število prebivalcev in intervencij. Seštevek intervencij, opravljenih v zadnjih
dveh letih (2016 in 2017) se je pridobil iz aplikacije SPIN, število prebivalcev pa iz
internetne strani Statističnega urada Republike Slovenije. Ostala merila ostajajo do
nadaljnjega nespremenjena skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč ter s podatki URSZR.
Sklep 2: Odbor potrjuje bazo v prilogi, ki je podlaga za izračun požarne takse v letu 2018
za posamezno občino.

15/3

Komisija za RRN je na seji v mesecu januarju obravnavala tri dospele predloge za izvedbo
RRN v letu 2018 oz. 2019:
1. Izračuni v gasilstvu, predlagatelj Gasilska zveza Slovenije,
2. Priprava na strokovni izpit, predlagatelj URSZR, Sektor za načrtovanje in
3. Simulator za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju, predlagatelj ICZR
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

(Gasilska šola),
ter ugotovila, da so vsi trije našteti predlogi primerni za nadaljnjo obravnavo na odboru. V
času od seje komisije do potrditve na odboru je ICZR svoj predlog umaknil z obrazložitvijo,
da so sredstva že načrtovana v Načrtu porabe sredstev požarnega sklada za leto 2018 in
da bo projekt po njihovi oceni lažje izvedljiv po pridobitvi idejnega projekta in na koncu
preko javne objave na portalu kot pa vodenje postopka za RRN.
Sklep 3: Odbor se je seznanil s predlogoma (»Izračuni v gasilstvu« in »Priprava na
strokovni izpit«), ki ju predlaga komisija in ju soglasno potrjuje s pripombo, da se
predlagana naloga pod zap. št. 2 po potrebi vsebinsko dopolni kot tudi preveri vrednost in
časovno trajanje projekta.
Prosimo, da sklepe potrdite ali podate pripombe in svoje odgovore posredujete na URSZR do
jutri, 6. 2. 2018 do 14. ure na naslov ana.stropnik@urszr.si.

Pripravila:
Ana Stropnik

Branko Dervodel
predsednik

Poslano:
 članom odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada po e-pošti;
 generalnemu direktorju URSZR, Darku Butu;

Priloga:
 razdelilnik požarne takse za mesec januar;
 baza za delitev požarne takse v letu 2018;
 2x predlog RRN:
- Izračuni v gasilstvu, predlagatelj Gasilska zveza Slovenije in
- Priprava na strokovni izpit, predlagatelj URSZR, Sektor za načrtovanje

