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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2017-24 - DGZR
28. 12. 2017

Zadeva:

Zapis 6. redne seje

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 13. dopisne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec oktober in dodatne
razdelitve neporabljenih sredstev;
3. Obravnava 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;
- Sofinanciranje v skladu z ZIPRS1819,
- Mnenje Pravne službe MORS o sofinanciranju zdravstvenih pregledov operativnih
gasilcev;
5. Potrditev razdelilnikov radijskih postaj in pozivnikov za gasilske enote, ki jih pripravi GZS;
6. Razno;

Odsoten: Jošt Jakša
V uvodu so se člani odbora seznanili z odstopom predsednika GZS, ki mu s 31. 10. 2017
preneha mandat funkcije predsednika in tudi članstvo v odboru. GZS bo predlagala zamenjavo
člana z novim članom, najverjetneje z namestnikom predsednika GZS, Jankom Cerkvenikom.
Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 6. redni seji, dne 27. 10. 2017 s
pričetkom ob 9.30 na URSZR v Ljubljani:

AD 1
6/1 Odbor je potrdil zapis zadnje 13. dopisne seje. Pripomb ni bilo.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnik 13. dopisne seje.
AD 2
6/2 V delitvi sredstev požarne takse je zajet pritok meseca oktobra v višini 426.516 ter
neporabljena sredstva v višini 500.000,00 evrov, ki se štejejo kot akontacija požarne
takse za mesec december.
Sklep 2: Člani so potrdili razdelilnik požarne takse za mesec oktober v višini 426.516
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evrov in neporabljena sredstva v višini 500.000 evrov, skupaj 926.516 evrov.

AD 3
6/3 Članom je bil poslan predlog načrta porabe sredstev za leto 2018 in srednjeročni načrt PS
2018-2022. Predloge in spremembe je možno podati do decembra, ko naj bi ju odbor
dokončno potrdil na decembrski seji.
Praprotnik je takoj v uvodu predlagal, da se sredstva za nakup gasilskih lestev dvigne na
750.000 evrov, Korošak je predlog podprl, Petek pa nasprotoval. Predsednik je
predstavil celotno zadevo sofinanciranja gasilskih avto lestev in podal razloge, zaradi
katerih bi bilo dobro, da sredstva ostanejo na isti ravni kot doslej.
Sredstva za pozivnike in radijske postaje ostanejo nespremenjena, število IDA pa se v
naslednjih letih (2019-2020) poveča na račun gasilske šole, ki zaradi preobremenjenosti
aparatov in ukinitve rezervnih delov za določen tip aparatov nujno potrebujejo nove
aparate.
Praprotnik je bil glede kemijskih detektorjev (KD), kot član delovne skupine za opremljanje
z RKB opremo obveščen, da so kemijski detektorji tako rekoč že kupljeni. Dejstvo je, da
je DIIP potrjen in izdan je sklep o začetku postopka. Javno naročilo naj bi bilo objavljeno v
začetku naslednjega leta. S strani Praprotnika je bil podan predlog, da se vseh 15 kosov
KD (predviden nakup v dveh letih) kupi v letu 2018 iz neporabljenih sredstev. Kemijski
detektorji imajo prednost pred dekontaminacijskimi postajami, ki jih URSZR predlaga za
nakup iz požarnega sklada v letih 2020-2022 za vse GEŠP.
Člani so za načrtovan nakup helikopterske opreme za gašenje požarov zaprosili za
natančen seznam opreme, ki naj bi se kupila iz predlaganega zneska 200.000 evrov. Ne
podpirajo nakup vitla, jeklenic, saj to predstavlja osnovno opremo helikopterja. Strinjajo se
z nakupom bazenov in »bambi« vreč, vendar v nadaljevanju za potrditev te postavke
želijo natančen seznam opreme.
Kar se tiče postavke usposabljanje operativnih gasilcev Petek pove, da so zneski
predvsem za regijske poligone in usposabljanje realno načrtovani, bodo pa podali
dopolnitve na predlagan srednje ročni plan.
Na postavki zdravstveni pregledi je načrtovanih 200.000 evrov za pokritje stroškov
opravljenih pregledov za operativne gasilce. Porabo sredstev za ZP je težko načrtovati.
Letos je GZS porabila samo četrtino načrtovanega zneska, ki ga odbor za leto 2017 ni
potrdil zaradi spornega vira financiranja. Uprava RS za zaščito in reševanje je pridobila
uradno podpisano mnenje Pravne službe o sofinanciranju zdravniških pregledov. Člani
imajo kljub podpisanemu mnenju Pravne službe pomisleke, ali naj se pregledi v celoti
financirajo iz sredstev požarnega sklada in se soglasno strinjajo, da pravno mnenje ne
odraža stališča, ki ga ima odbor v zvezi s sofinanciranjem zdravniških pregledov. V kolikor
gre za so-financiranje odbor pričakuje, da bodo pregledi sofinancirani tudi iz drugihintegralnih virov.
Sredstva za nadgradnjo informacijskega sistema v višini 15.000 odražajo realno porabo
sredstev za ta namen tudi po priključitvi poklicnih gasilcev v sistem Vulkan. Načrtuje pa
GZS v letu 2018 prenovo sistema, ki je poseben projekt, za katerega pa bo potrebno
pridobiti sredstva v višini 90.000 evrov.
Predlog načrtovanih sredstev za izvedbo novih razvojno raziskovalnih nalog za leto 2018
je v znesku, potrebnem za izvedbo že obstoječe RRN (»Permanentno usposabljanje in
psihofizični preskus gasilca«), brez novih RRN. Predsednik Komisije za RRN pove, da
člani v letošnjem letu niso izbrali in potrdili novih tem za leto 2018, za leti 2019-2020 pa
se določi znesek 100 000 evrov letno. Predsednik komisije pričakuje, da se bo komisija
do konca leta vsaj še enkrat sestala in predlagala vsebine novih nalog, ki bi jih ponudila v
naslednjih letih v potrditev in izvedbo. Šele na podlagi izbranih vsebin se lahko
podrobneje oblikujejo in načrtujejo finančna sredstva. Člani odbora se strinjajo in

predlagajo, da se vsebine čimprej izberejo predvsem zaradi lažjega srednjeročnega
načrtovanja.
URSZR je s strani ICZR-Gasilske šole prejela predlog petletnega načrta za izvedbo
nakupov opreme in vozil za gasilsko šolo. Ugotovitve o vsebinski in tehnični
podhranjenosti gasilske šole so dejstva, ki jih člani odbora že poznajo in se soglasno
strinjajo, da Gasilska šola potrebuje sodobno opremo in vozila, vendar pa opozarjajo
URSZR naj nameni več integralnih sredstev za njeno osnovno delovanje ter poišče
alternativne vire financiranja za nakup predlagane opreme, saj požarni sklad ne more
pokriti vseh predlaganih obveznosti. Zaradi nujnih potreb po intervencijskih oblekah še v
letošnjem letu za delo inštruktorjev v Gasilski šoli, je odbor potrdil predlog poveljnika GZS,
da iz sredstev GZS le ta nabavi 10 kosov oblek za inštruktorje ter 10 kosov ročnih
radijskih postaj, njihovo porabo pa prikaže v poročilu za usposabljanje operativnih
gasilcev.
Sklep 3-1: Člani so se seznanili z razlogi za in proti povišanju sredstev za nakup gasilskih
avto lestev. Soglasno so sprejeli odločitev, da je predlagana višina sredstev 500.000
evrov zadovoljiva v primerjavi s sofinanciranje ostalih programov. Občine s pridobljenimi
sredstvi iz razpisa v višini približno tretjine vrednosti vozila (pri dveh vlagateljih) lahko
zagotovijo primeren načrt sofinanciranja nakupa vozila.
Sklep 3-2: Odbor se je v svoji končni odločitvi o financiranju zdravstvenih pregledov
navezal na določbo 114. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki
govori, da je izpolnjevanje psihofizičnih
in zdravstvenih pogojev sestavni del
usposabljanj, zato se zdravniški pregledi priključijo postavki usposabljanja prostovoljnih
gasilcev, ki pa so v celoti financirani iz sredstev požarnega sklada. Vsi ostali pogoji za
poravnavo stroškov zdravniških pregledov ostanejo nespremenjeni (povprečna cena, št.
pregledanih gasilcev).
Sklep 3-2: Odbor se je seznanil s predlogom srednjeročnega načrta porabe sredstev
požarnega sklada in s predlogom porabe za leto 2018. Predsednik poziva vse člane, da
pripombe in spremembe na predloga obeh načrtov posredujejo do decembrske redne
seje, pri čemer naj upoštevajo višino letnega pritoka ter razporeditev sredstev po
planiranih postavkah. Odbor predlaga, da URSZR za Gasilsko šolo poišče alternativne
vire financiranja, sofinanciranje regijskih poligonov pa ne sme okrniti razvoj in tehnično
opremljenost šole na Igu. GZS nabavi nujno potrebnih 10 kosov oblek za inštruktorje ter
10 kosov ročnih radijskih postaj za Gasilsko šolo, njihovo porabo pa prikaže v poročilu o
opravljenih usposabljanjih operativnih gasilcev.

AD 4
6/4 Odbor se je seznanil s porabo sredstev v letu 2017, ki trenutno znaša cca. 5.600.000
evrov skupno s 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 avtolestve, zaradi upoštevanja 33. člena ZIPRS1718 – 350.000,
- III-3.2. usposabljanje operativnih gasilcev – 200.000,
- 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.
Predviden ostanek konec leta bo znašal cca. 1.500.000 evrov, z upoštevano razdelitvijo
požarne takse za mesec december ter predhoden nakup pozivnikov in radijskih postaj iz
prihodnjega leta ter nakup opreme za požare v naravi. Na višino nerazporejenih sredstev
bo vplivala tudi razlika dejanskega pritoka in načrtovanih sredstev požarne takse.
Sklep 4: Odbor se je seznanil s porabo sredstev požarnega sklada ter poziva vse
pristojne, da pravočasno in čimbolj popolno pripravijo dokumentacijo za javne razpise.

AD 5
6/5 Člani so prejeli razdelilnike pozivnikov in radijskih postaj, ki jih je pripravila GZS in s
katerimi se navedena oprema razdeli gasilskim enotam po Sloveniji. Razdelilniki so
pripravljeni za posamezno opremo, ki se je kupila za leti 2017 in 2018 kot sledi:
1. Navadni pozivniki…………2184 kosov
2. Poveljniški pozivniki…………54 kosov,
3. Mobilne radijske postaje…..172 kosov od tega 2 kos za ICZR Ig in
4. Ročne radijske postaje…….352 kosov od tega 5 kosov za ICZR Ig
Korošak predlaga oz. sprašuje ali je možno nekaj kosov opreme nameniti tudi za poklicne
gasilce. Petek potrjuje, da se v letih 2018 in 2019 nameni oprema za zveze tudi za
poklicne gasilce.
Sklep 5: Odbor soglasno potrjuje razdelilnike v celoti, številčno in poimensko kot so
navedeni v besedilu zgoraj ter potrjuje nakup dodatnih nekaj kosov radijskih postaj za
poklicne gasilce.
AD 6
6/6 Predsednik je izpostavil članstvo prostovoljnih gasilcev v odboru po odstopu J. Jakše ter
možnost zamenjave člana iz vrst poklicnih gasilcev. GZS bo pripravila predlog za
zamenjavo J. Jakše v odboru, najverjetneje bo to namestnik predsednika GZS, Janko
Cerkvenik. Predstavnika ZSPG bosta predlagala menjavo člana iz združenja za člana iz
Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije, ko bo urejeno zgledno sodelovanje med
združenjem in skupnostjo.
Sklep 6: Odbor se je seznanil z menjavo člana v odboru iz vrst prostovoljnih gasilcev.
URSZR bo izvedla postopek, ko bo prispela vloga za imenovanje člana prostovoljnih
gasilcev v odbor.

Seja zaključena ob 12.25.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Branko Dervodel
predsednik

