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ZADEVA: Zapis 16. dopisne seje Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in
reševanje z višin;
Predlog sklepa se glasi:
AD 1
16/1

Pravočasno do roka, 15. 2. 2018, sta prispeli dve vlogi na razpis za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin. To sta vlogi Mestne občine Maribor in
Mestne občine Slovenj Gradec. Vloga MO Maribor je bila popolna, vloga MO Slovenj
Gradec ni bila popolna. Občini SG smo poslali zahtevo za dopolnitev vloge, ki so jo
dopolnili, vendar ne v celoti. V dopolnitvi niso navedli nobenih sprememb ali zmanjšanja
števila podpisnic. Manjkala so soglasja odborov in pristojne gasilske zveze dveh občin
podpisnic sporazuma o skupni nabavi vozila. Zaradi razjasnitve zadeve smo jih še enkrat
pozvali za dopolnitev. Med samo dopolnitvijo smo pristojni gasilski zvezi teh dveh občin
morali podati več obrazložitev glede samega nakupa lestve, kot tudi posledic, ki bi jih
pristop k nakupu, doletel. Po izjavi predsednika gasilske zveze, le ta ni bila seznanjena o
načrtovanem nakupu, niti da sta občini (župana) pristopili k podpisu sporazuma o nakupu
vozila za MO Slovenj Gradec. Gasilska zveza občin Radlje ob Dravi in Muta načrtuje nakup
lastne gasilske avto lestve v nadaljnjih (petih) letih, zato iz tega razloga ne želi izdati
zahtevanega soglasja, saj bi to za občini pomenilo, da ne moreta več sodelovati
samostojno ali pridruženo na razpisu za nakup vozila. Zaprosili sta za izločitev iz
sporazuma, podpisanega z MO Slovenj Gradec. Na URSZR smo imeli pomisleke ali lahko
vlagateljica po poteku roka spreminja podatke, ki jih je navedla v osnovni vlogi. Sprejeli
smo odločitev, da občina Slovenj Gradec lahko dopolni vlogo z novim sporazumom brez
obeh občin, ki ne želita več sodelovati. Zaradi dopolnitve z novim sporazumom, se drugi
vlagateljici ne krši ali odvzame nobena pravica, dejansko bo pridobila na končni višini
dodeljenega zneska, vlagateljici pa se z manjšim številom podpisnic, sorazmerno zniža
višina izračuna, zmanjša se tudi ogroženost ljudi ter premoženja, katerih varnost se bo z
nakupom vozila zagotovo povečala. Odločitev URSZR je potrdila tudi Pravna služba MORS
(pisnega dokumenta še nismo prejeli). Izračun za obe občini je v prilogi.
Predlagani sklep: Odbor se je seznanil s problematiko dopolnitve vloge MO Slovenj
Gradec. Člani niste potrdili predlagani sklep: Po zaključeni dopolnitvi vloge MO Slovenj
Gradec odbor potrjuje izračun za obe občini:
- MO Maribor prejme 249.700 evrov in
- MO Slovenj Gradec prejme 250.300 evrov.
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Izračun se finančno zaokroži na stotice. Obema občinama se izda sklep o višini
sofinanciranega zneska ter sklene pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila za
gašenje in reševanje z višin, s katero se natančno določijo obveznosti vlagateljic ter način
izplačila izračunanega zneska.
Sklep 1: Predlagani sklep s 16. dopisno sejo ni bil potrjen. Do roka dne 20.3. 2018 do 12.
ure odbor ni bil sklepčen: proti potrditvi sklepa sta glasovala M. Korošak in Č. Praprotnik.
Sklep so potrdili I. Vrhovec, F. Petek, B. Dervodel. Po roku še istega dne je članica M.
Lamovšek glasovala proti potrditvi sklepa. Izid glasovanja je bil neodločen ( 3:3 ).
Predlagani sklep se ne sprejme.

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 izračuna za občini Maribor in Slovenj Gradec;

