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Zadeva:

Zapis 9. redne seje

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1. Potrditev zapisnika 24. dopisne seje;
2. Potrditev poročila o porabi sredstev požarne takse za leto 2017;
3. Informacije Komisije za opremo:
Razpis za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin in
globin;
Potrditev nabave opreme za leto 2019 (gasilska šola, poklicni gasilci);
4. Informacije Komisije za RRN;
5. Informacija o poteku porabe sredstev v letu 2018;
6. Razno;

Opravičeno odsoten: Igor Vrhovec
Odbor je potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe na 9. redni seji, dne 18. 10. 2018 s
pričetkom ob 10.00 v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje:

AD 1
9/1 Odbor je brez pripomb potrdil zapis zadnje, 24. dopisne seje.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnik 24. dopisne seje.
AD 2
9/2 Poročilo o porabi sredstev požarne takse v lokalnih skupnostih v letu 2017 so člani prejeli
z gradivom. Poročilo zajema pregled stanja porabe sredstev glede na namen porabe in
vrsto opreme. Poročilo ne izkazuje posebnosti, sredstva so se porabila namensko za
nakup gasilsko zaščitne in reševalne opreme.
Sklep 2: Člani so potrdili Poročilo o porabi sredstev požarne takse v lokalnih skupnostih
za leto 2017.

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

AD 3
9/3 Komisija za opremo se je v mesecu dni drugič sestala, da obravnava poziv za razpis
gasilskih avto lestev ter načrt porabe sredstev za Gasilsko šolo, poklicne in prostovoljne
gasilce.
Poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin je v celoti
pregledan, dopolniti ga je potrebno v delu, ki določa predmet sofinanciranja, torej tip
vozila. Komisija za opremo pri GZS mora še dokončno odločiti o tipu vozila po tipizaciji
GZS, ki bo dosegalo lastnosti vozila za gašenje in reševanje z višini iz razpisa.
Člani odbora so se seznanili s sklepom Komisije za opremo glede poziva in nakupa
gasilsko zaščitne opreme za poklicne in prostovoljne gasilce ter Gasilske šole. Praprotnik
sprašuje ali je možno nabaviti samo tlačne posode, ki pa morajo biti kompatibilne z že
obstoječo opremo, ki jo enote imajo. Odgovor je, da se kupuje lahko samo celotna
oprema IDA in ker se to naroča preko javnih razpisov, ni mogoče določiti tip kupljene
opreme. Vsi člani odbora so izrazili nezadovoljstvo glede izvedbe javnih naročil za
načrtovano opremo (kemijski detektorji, gasilsko vozilo, požarna hiša itd.) saj trajajo
postopki dve leti in več, zato upravičeno pričakujejo, da URSZR glede dolgosti trajanja
postopkov ukrepa in opozori pristojne, da bi bilo potrebno za vladni organ prioritetno
obravnavati javna naročila.
Praprotnik je podal predlog, da se oprema za gasilske enote sofinancira preko javnega
razpisa, tako kot se sofinancirajo tudi nakupi gasilskih vozil (program Kras, avto lestve) in
bi se na ta način izognili javnim naročilom znotraj MORS. Člani so predlog potrdili,
sofinanciranje opreme (IDA, zveze in drug večji nakup) prostovoljnim kot tudi poklicnim
gasilcem se jim zdi rešitev, ki bi omogočala popolnitev gasilskih enot z opremo, ki jo
potrebujejo in uporabljajo pri svojem delu, pri tem pa bi se izognili predolgimi postopkom
javnih naročil. Podobno sofinanciranje že poteka vsakoletno, to je sofinanciranje gasilsko
zaščitne in reševalne opreme.
Sklep 3:
1. Odbor se je seznanil z delom komisije na področju sofinanciranja gasilskih vozil za
reševanje in gašenje z višin. Komisija pripravi končni predlog poziva za sofinanciranje
avto lestev, ki ga bo odbor potrdil dopisno najkasneje do konca novembra 2018.
2. Odbor potrjuje predlog komisije, da predstavnik poklicnih gasilcev pripravi razdelilnik
IDA po enotah. Pri tem naj upošteva razmerje popolnitve z IDA na število poklicnih
gasilcev v primerjavi razdeljenih IDA na število prostovoljnih gasilcev. Poklicni gasilci
pošljejo razdelilnik na URSZR do začetka novembra (6.11.2018).
3. Odbor potrjuje predlog komisije za nakup naslednje gasilske opreme za Gasilsko šolo
- 3 kosov dimotvorcev in - 30 kosov gasilskih čevljev, ki naj se po možnosti izvede še
v letu 2018 ter za leto 2019 - dvig postavke za servise na 166.000 evrov, - izdelava
nadstreška za vozila v vrednosti 50.000 evrov, - nakup prikolice za gašenje požarov v
naravi za 18.000 evrov.
4. Odbor namesto nakupov gasilske opreme preko javnih naročil predlaga drugo
rešitev, in sicer sofinanciranje opreme, katere nakup izvedejo gasilske enote same.
Odbor poziva URSZR, da preuči možnosti o izvedbi sofinanciranja opreme ter v
sodelovanju z GZS in ZSPG obravnava in pripravi smernice ter pogoje za izvedbo
razpisa.

AD 4
9/4 Komisija za RRN se je v letošnjem letu sestala enkrat. Preučila in potrdila je tri nove
predloge nalog za izvedbo v letu 2018/2019, od katerih sta status RRN dobile dve nalogi:
1. Izračuni v gasilstvu,

2. Psihosocialno tveganje za razvoj trajnostnih spremembe osebnosti zaradi stresa po
nesrečah pri gasilcih (SOS –Spremembe Osebnosti zaradi Stresa).
Za tretjo nalogo se je izkazalo, da bo enostavneje izpeljati klasično naročilo:
3. Priprava na strokovni izpit.
Predsednik opozarja, da se postopki za potrjene naloge, ki so bile oddane v mesecu
februarju, torej naročilo oddano pravi čas, še niso začeli. Po njegovem mnenju je
nesprejemljivo, da strokovni delavci, od katerih so nekateri tudi člani komisije za RRN, v
tako dolgem obdobju ne pripravijo razmeroma kratkih vsebin v predvidenih
obrazcih/postopkih. Neodzivnost po njegovem mnenju meče slabo luč tudi na delovanje
komisije za RRN. Poleg tega je še vedno nerešeno vprašanje strokovnih spremljevalcev
(npr. računalniška aplikacija za požarne načrte..), kar
onemogoča izvedbo
zahtevnejših/pomembnejših RRN.
V letošnjem letu se je zaključila naloga MONOKSID, druga PUPPG se zaključi konec
tega leta. Obe nalogi sta se pričeli izvajati 2017. Predsednik komisije pričakuje, da se
bodo rezultati obeh nalog diseminirali v okolje, kot je bilo predvideno in se bodo uporabnik
seznanili in uporabili rešitve iz nalog. Trenutno predsednik nima podatkov ali so podane
rešitve za nalogo MONOKSID realizirane in implementirane v okolje.
Sklep 4: Odbor se je seznanil z delom komisije in s problemi, s katerimi se srečuje. Delno
se je problem javnih naročil in rešitev obravnavala že pod tč. 3, zato odbor še enkrat
poziva URSZR, da ukrepa na področju javnih naročil in nameni večjo prioriteto
postopkom, ki so povezani z delovanjem odbora, saj je s takim načinom poslovanja
oteženo delo komisije in posredno tudi delovanje odbora.

AD 5
9/5 Člani so prejeli vmesno Poročilo o porabi sredstev v letu 2018. Na podlagi ugotovitev o
neizvedbi javnega naročila oziroma dobave opreme v letu 2019 (postavke II/8, III/9,10,
V/16,17,18,19) v vrednosti cca 1.172.500 evrov se del teh neporabljenih sredstev nameni
za izplačilo požarne takse za mesec december in poplačajo se kemijski detektorji za leto
2019, ki so že dobavljeni in shranjeni v skladišču URSZR.
Sklep 5: Odbor se je seznanil s poročilom, predvideno porabo in prenosom sredstev v
leto 2019. Del neporabljenih sredstev se tudi v letošnjem letu nameni za plačilo požarne
takse za mesec december, ki se jo izplača z novembrsko požarno takso.
AD 6
9/6 GZS je na odbor vložila prošnjo za finančna sredstva za osebno opremo poveljstva
Gasilske zveze Slovenije. V letošnjem letu je bilo potrjeno novo vodstvo, za katero
poveljstvo GZS prosi zagotovitev sredstev za nakup osebne opreme. Poveljstvo sestavlja
22 članov, za katerih bi potrebovali cca. 30.000 evrov.
Predsednik ZSPG je v letu 2017 predstavil aplikacijo za nevarne snovi, ki že obstaja na
osebnih računalnikih, za takojšno dosegljivost tega programa pa bi želeli gasilci imeti
dostop na mobilnih telefonih. Poklicni gasilci so aplikacijo naročili in njena izdelava se
zaključuje, vendar pa je v letu 2017 URSZR na pobudo uporabnikov podpisala novo
pogodbo z izvajalcem o predelavi obstoječe spletne aplikacije NevSnov v univerzalno
mobilno aplikacijo, njeni nadgradnji in vzdrževanju ter vzpostavitvi sistema posodobitve za
vsako platformo, ki bo omogočala nadgradnjo aplikacije in posodobitev baze podatkov
nevarnih snovi. Iz navedenih razlogov obravnava tega problema ni bila predhodno
uvrščena na dnevni red.

Sklep 6: Odbor je potrdil nakup oprema za novo poveljstvo GZS v višini cca. 30.000
evrov za 22 članov in potrdil plačilo aplikacije NevSnov v predvideni višini cca. 3.000
evrov.

Seja zaključena ob 12.05.

Zapisala:
Ana Stropnik

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