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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2018-10 - DGZR
16. 04. 2018

Zadeva:

Zapis 8. redne seje

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 15. dopisne in 7. redne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec februar;
3. Informacije Komisije za opremo:
Potrditev vlog, ki sta prispeli na razpis za sofinanciranje nakupa gasilskih lestev;
- Članstvo v komisiji;
- Druge inf. v zvezi z nabavo opreme
4. Informacije Komisije za RRN – potrditev predlogov za RRN za leto 2019;
5. Potrditev Poročila o porabi sredstev požarnega sklada v letu 2017;
6. Potrditev sklepa o evidentiranju in upravljanju MTS;
7. Razno;

Odsoten: Janko Cerkvenik
Objava sklepa v Uradnem listu o imenovanju člana Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada, Janka Cerkvenika, v.d. predsednik GZS je začela veljati, dne 3. 3. 2018.
Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 8. redni seji, dne 12. 3. 2018 s
pričetkom ob 9.30 v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje:

AD 1
8/1 Odbor je brez pripomb potrdil zapisa zadnjih dveh sej, 7. redne seje in 15. dopisne seje.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnika 15. dopisne seje ter 7. redne
seje.
AD 2
8/2 Razdelilnik požarne takse za mesec februar v višini 471.411,00 je bil potrjen in sprejet
brez pripomb.
Sklep 2: Člani so potrdili predlagani Razdelilnik požarne takse za mesec februar v višini
471.411 evrov.

AD 3

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

8/3 Predsednik komisije za opremo je predstavil vsebino, ki jo je Komisija za opremo
obravnavala na svoji seji. Prva zadeva se nanaša na potrditev vlog, ki sta prispeli na javni
razpis. To sta vlogi MO Maribor in MO Slovenj Gradec. Vloga občine Maribor je popolna
in je vsebovala vse obvezne priloge, vloga občine Slovenj Gradec ni popolna, ker
manjkajo nekatere obvezne priloge. URSZR je z dopisom pozvala občino SG naj vlogo
dopolni z manjkajočimi dokumenti. Občina je v roku poslala dopolnitev vloge, vendar
ponovno nepopolno. Zaradi določnosti in razjasnitvi okoliščin glede neposlanih prilog je
URSZR še enkrat pozvala občino za dopolnitev vloge. Dokončen rok za dostavo prilog je
20. 3. 2018, zato odbor danes ne more odločati o višini dodeljenih sredstev. URSZR
predlaga, da potrditev vlog in končni izračun zneska za posamezno občino, odbor izreče
in potrdi preko dopisne seje.
Druga zadeva se nanaša na vlogo in mnenja ZSPG glede delitve gasilske opreme, ki se
kupuje preko požarnega sklada. Predlog se glasi, da se kupljena oprema razdeli tudi
poklicnim gasilcem, nanaša pa se na delitev pozivnikov, radijskih postaj ter IDA. Mnenje
predsednika ZSPG je, da so poklicne enote podhranjene z navedeno opremo, zato naj se
vsaj en del kupljene opreme nameni tudi za poklicne enote. Poveljnik GZS meni, da so
sredstva za ti. širši namen prvenstveno namenjena za opremo za prostovoljna društva,
saj je večji delež sredstev, ki jih prejemajo lokalne skupnosti (70%) namenjen prav
poklicnim gasilcem. Manjša prostovoljna društva pridobijo po dva aparata na 5 let, kar
pomeni, da so predvsem manjša društva zelo slabo opremljena z IDA. Potem so tu še
sredstva za GEŠP, ki jih država namenja za nakup opreme in nenazadnje lokalna
skupnost, ki mora zagotoviti pogoje za opravljanje javne gasilske službe. Po opravljeni
analizi, ki jo pripravi ZSPG glede popolnjenosti z IDA, bo komisija ponovno odločala o
delitvi IDA, deset pozivnikov pa je bilo dodeljenih GE z razdelilnikom, potrjenim v letu
2017. URSZR delitev še ni opravila, predvideva se do konca marca.
Naslednja tema se nanaša na prošnjo PGD Ormož za dodelitev opreme pred RKB
nevarnostjo. PGD je bil imenovan za delovanje na področju nesreč z nevarnimi snovmi
kasneje kot ostale GEŠP enote, ki to opremo že imajo. Ponudba za dekontaminacijski
komplet znaša cca 4.200 evrov. Člani odbora se strinjajo z nakupom opreme za PGD
Ormož.
Komisija za opremo je s strani URSZR seznanjena o predlogu za imenovanje Tanje Tofil
za članico v komisijo, na mesto Franca Šinka, ki se je z 31.12. 2017 upokojil.
Č. Praprotnik sprašuje, kako je z nabavo kemijskih detektorjev. Predlaga, da se finančna
sredstva prerazporedijo GZS ali GEŠP enotam, ki same izpeljejo nakup opreme, saj
očitno MORS ne more (zna) izpeljati nakupa v zadnjih treh letih, kolikor se že vleče
postopek nakupa kemijskih detektorjev, ki jih enote nujno potrebujejo v primeru nesreč z
nevarnimi snovmi.
Sklep 3:
1. Odbor se strinja s potekom postopkov, ki jih izvaja URSZR glede prispelih vlog MO
Maribor in MO Slovenj Gradec in bo njuni vlogi ter končni izračun za dodelitev
sredstev za sofinanciranje gasilskih avto lestev potrdil z dopisno sejo odbora, ki se
izvede najkasneje do 20. 3. 2018.
2. Odbor potrjuje prošnjo PGD Ormož o nakupu dekontaminacijskega kompleta v
vrednosti cca 4.200 evrov.
3. Odbor se strinja z odločitvijo Komisije za opremo glede dodelitve opreme (IDA)
poklicnim gasilcem in bo o dodelitvi IDA in druge opreme odločil po opravljenih in
dostavljenih analizah, ki jih pripravi ZSPG.
4. Odbor potrjuje članico Komisije za opremo, Tanjo Tofil, Franca Šinka pa razreši
članstva zaradi upokojitve.

AD 4

8/4 Predsednik komisije za RRN je predstavil delo komisije v zadnjih treh mesecih delovanja.
Nekatera pojasnila glede vsebinskih spremljevalcev RRN (zunanji ali/in notranji, plačilo le
teh itd.),sta na posebnem sestanku podala Domen Torkar, vodja Službe za projekte v
URSZR in Srečko Jakše iz Oddelka za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj, ki sta
potrdila, da si lahko vsebinski spremljevalce imenuje svojo delovno skupino notranjih ali
zunanjih strokovnjakov, ki mu pomagajo pri vsebinsko strokovnih odločitvah. Komisija za
RRN je v mesecu januarju na svoji redni seji potrdila tri dospele predloge:
1. Simulator za reševanje z višin in iz globin v urbanem okolju,
2. Izračuni v gasilstvu,
3. Priprava na strokovni izpit
in ugotovila, da so vsi trije našteti predlogi primerni za nadaljnjo obravnavo na odboru.
Po sprejetju predlogov na seji komisije, je URSZR nalogo Simulator za reševanje z višin
in iz globin v urbanem okolju na predlog Gasilske šole umaknila s področja RRN in
predlagala klasično izvedbo preko javnega razpisa, ker naj bi bil tak postopek lažje
izvedljiv. V mesecu februarju je URSZR prijavila še četrto RR nalogo z naslovom:
4. Psihosocialno tveganje za razvoj trajnostnih spremembe osebnosti zaradi stresa po
nesrečah pri gasilcih (SOS –Spremembe Osebnosti zaradi Stresa).
Predloge za naročilo je bilo potrebno oddati do konca februarja na Oddelek za raziskave
in razvoj na MORS, vendar se je URSZR zaradi potrditve na kolegiju GD URSZR in na
odboru opravičila in jih poslala z manjšo zamudo.
Sklep 4: Odbor se je seznanil s predlogom Komisije za RRN in je potrdil končne tri
predloge komisije:
1. Izračuni v gasilstvu (priročnik za gasilce),
2. Priprava na strokovni izpit iz varstva pred požarom (gradivo),
3. Psihosocialno tveganje za razvoj trajnostnih spremembe osebnosti zaradi stresa po
nesrečah pri gasilcih (SOS –Spremembe Osebnosti zaradi Stresa).
AD 5
8/5 Člani so prejeli Poročilo o porabi sredstev za leto 2017. Na podlagi ugotovitev in ostanka
oz. prenosa sredstev v leto 2018 v višini cca 1.260.917 evrov pozivajo URSZR, da je
potrebno najti način, kako porabiti sredstva v tekočem letu, saj se ostanek neporabljenih
sredstev prenaša iz leta v leto, njihovo porabo pa ni mogoče predvideti ter načrtovati v
naprej, kot zahteva postopek o javnih naročilih (predlog za naročilo oddati v tekočem letu
za naslednje leto).
Sklep 5: Odbor se je seznanil s poročilom, porabo ter prenosom sredstev iz leta 2017. Iz
poročila je razviden velik del neporabljenih sredstev, ki jih v tekočem letu zaradi dolžine
postopkov ni mogoče porabiti. Odbor poziva URSZR naj se nakup opreme, ki jo predlaga
odbor prednostno obravnava oz. naj s tekočim spremljanjem vseh postavk v Načrtu
porabe sredstev požarnega sklada v letu 2018 zasleduje cilj čim manjšega ostanka
sredstev.
AD 6
8/6 URSZR si prizadeva urediti evidenco vseh materialno tehničnih sredstev (MTS), s
katerimi upravlja. Oprema, ki se kupuje iz sredstev požarnega sklada predstavlja v
evidencah MTS v URSZR zelo velik strošek, dejansko pa URSZR ne razpolaga z opremo,
zato predlaga odboru, da vsa sredstva, skladno z določili 5. točke 35. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10
s spremembami in dopolnitvami), preko GZS ali ZSPG prenese MTS neposrednim
uporabnikom – gasilskim enotam z neposredno pogodbo. Končni prejemniki so dolžni
skrbeti za opremo kot dobri gospodarji in hkrati so dožni MTS evidentirati v predpisane
evidence v skladu z zakonom in aplikacijo Vulkan.

Sklep 6: Odbor je po razpravi soglasno sprejel sklep o spremembi sklepa 1/3 Zapisnika
1. redne seje Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Številka 8451-1/201614 – DGZR z dne 24. 10. 2016), ki se tako glasi:
Uprava RS za zaščito in reševanje odločitev Odbora za razpolaganje s sredstvi
požarnega sklada o vrstah in količinah MTS realizira s postopkom javnega naročila.
Pridobljena MTS požarnega sklada se evidentirajo v poslovne knjige ministrstva na
namenski delovodnik. Uprava brez pogoja upoštevanja predpisane amortizacijske dobe le
te z neposredno pogodbo na končne prejemnike skladno z določili 5. točke 35. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami), preko Gasilske zveze Slovenije. Končni
prejemniki so dolžni skrbeti za opremo kot dobri gospodarji in jo tekoče vzdrževati na
svoje stroške, hkrati pa so ta materialno tehnična sredstva dolžni evidentirati v predpisane
evidence v skladu z Zakonom o društvih ter v operativno evidenco VULKAN, Uprava RS
za zaščito in reševanje pa ob predaji teh sredstev zagotovi vse potrebne podatke (izpise),
na podlagi katerih lahko društva evidentirajo prejeta MTS požarnega sklada v svoje
poslovne knjige. S tem sklepom preneha veljati sklep odbora 1/3 Zapisnika 1. redne seje
Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Številka 8451-1/2016-14 – DGZR z
dne 24. 10. 2016).

AD 7
8/7 Ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 11.05.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Branko Dervodel
predsednik

