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Zadeva:

Zapis 10. redne seje

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnika 26. dopisne seje;
2. Informacija o poteku porabe sredstev požarne takse v letu 2018;
3. Potrditev:
- poziva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin in
globin;
- predloga načrta porabe sredstev požarnega sklada za leto 2019;
4. Razno:
- Dopis GBL z dne 20.11.2018

Opravičeno odsotna: mag. Biserka Hirci
Uvodoma je predsednik Gasilske zveze Slovenije pozdravil vse navzoče, ki so bili nekateri prvič
v prostorih GZS, nato pa je odbor pričel z delom, potrdil dnevni red in sprejel naslednje sklepe
na 10. redni seji, dne 4. 12. 2018 s pričetkom ob 10.00 v prostorih Gasilske zveze Slovenije. G.
Korošak je predlagal menjavo dnevnega reda, da se najprej obravnava točka 4, ker bo g.
Praprotnik predčasno zapustil sejo zaradi drugih obveznosti:

AD 1
10/1 Odbor je brez pripomb potrdil zapis zadnje, 26. dopisne seje.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnik 26. dopisne seje.
AD 2
10/2 Poročilo o porabi sredstev požarne takse do konca novembra so člani prejeli z gradivom.
Poročilo zajema pregled stanja porabe sredstev glede na načrt porabe sredstev za leto
2018:
- postavka I (pozivniki in radijske postaje): načrt se ni realiziral zaradi dveh revizij, ki sta
bili vloženi (prva na tehnične specifikacije, druga na izbiro dobavitelja). Dobava in
nakup se preneseta v leto 2019.
- postavka II (gasilska oprema): IDA dobavljeni konec leta 2017, račun poravnan letos,
kemični detektorji brez soglasja odbora kupljeni v še 1x večji količini, kot je bilo
načrtovano (30 kosov namesto 15 kosov), zato odbor zahteva, da se sredstva vrnejo
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požarnemu skladu.
- Postavka III (usposabljanje gasilcev): postavka ne bo realizirana v celoti, prenesejo se
sredstva za poligon v vrednosti 130.000 evrov, za usposabljanje (cca 120.000), za
olimpijado (30.000 evrov) ter za nadgradnjo inf. Sistema (cca 8.000 evrov).
- Postavka IV (RRN): v letu 2018 se ni pričela izvedba novih RRN, razlika cca. 8.000
evrov se prenese v naslednje leto za poplačilo naloge, ki ji rok izvedbe poteče
31.12.2018. Predsednik komisije za RRN članom odbora v razmislek ponuja
imenovanje nove delovne skupine oz. komisije za RRN.
- Postavka V (ICZR Ig): pričakuje se poraba za vzdrževanje šole, sredstva za nakup
vozila, PH 3, simulatorja za reševanje iz globin in z višin ter ladijskih kontejnerjev se
prenesejo v leto 2019.
- Postavka VI: prikazana poraba, ki je bila načrtovana v preteklem letu, plačana v
letošnjem letu.
Sklep 2: Člani so se seznanili s poročilom o porabi sredstev požarnega sklada, ki zajema
porabo do konca novembra. Opozarjajo na neporabljena sredstva, ki jih zaradi ZIPRS,
zaradi predolgih postopkov javnih naročil in drugih težav, na katere člani odbora sproti
opozarjajo, ne morejo načrtovati in porabiti. Prav tako se, kljub velikemu ostanku
neporabljenih sredstev, ne strinjajo z neusklajenim plačilom dodatnih 15-ih kosov
kemijskih detektorjev. Odbor zahteva, da URSZR sredstva vrne požarnemu skladu oz.
poravna nakup druge opreme iz sklada. URSZR brez odbora ne more odločati o porabi
sredstev, zato je edina prava pot, da URSZR zaprosi odbor za možnost o izredni porabi
sredstev, ki pa se lahko zgodi le izjemoma po tem, ko URSZR izkoristi vse druge
možnosti plačila opreme.

AD 3
10/3 Poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin je v celoti
pregledan tudi s strani Pravne službe MORS, GZS pa ga je dopolnila v delu, ki določa
predmet sofinanciranja vozila. Izvzameta se vozili, avto lestev in zgibno dvigalo, za razpis
ostaneta ostaneta v veljavi dva tipa in sicer:
- ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; višina/previs 23/12, pregibna roka, SIST EN
14043 in
- TD (gasilsko teleskopsko dvigalo), 1+1 ali 1+2, delovna višina 32 m, pregibna roka,
SIST EN 1777.
V nadaljevanju so člani potrdili predlagani Načrt porabe sredstev v letu 2019 s pripombo,
da se neporabljena sredstva, ki se prenašajo v leto 2019, pri posamezni postavki ločeno
prikažejo od rednih (letnih) sredstev, npr. za regijske poligone je načrtovano 300.000
evrov, dodajo se sredstva, ki se niso porabila v letošnjem letu (130.000 evrov), od
načrtovanih dveh poligonov bil zgrajen samo eden.
Sklep 3:
1. Odbor je potrdil poziv za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje
z višin, ki se ga še v letošnjem letu objavi v Uradnem listu.
2. Odbor je potrdil Načrt porabe sredstev v letu 2019 z dopolnitvijo, in sicer se prikažejo
zneski za isti namen ločeno na tekoča redna sredstva in na prenešena sredstva iz
preteklega leta.

AD 4
10/4 Gasilska brigada Ljubljana je na odbor naslovila dopis, s katerim želi pridobiti kriterije
razdelitve opreme na osnovi katerega je bil razdelilnik opreme, ki ga je predstavil g.
Korošak na odboru, pripravljen. Besedo je dobil g. Korošak, ki je dejal, da GBL že od
začetka, odkar je Korošak prevzel vodenje ZSPG (Združenje slovenskih poklicnih
gasilcev) ne sodeluje in se ne udeležuje sestankov z ZSPG, ne odgovarja na dopise,
bojkotira predloge, vabila, nenazadnje je društvo ZSPG svoj sedež, ki je bil na njihovem
naslovu, preselilo na drug naslov, ki jim ga je URSZR brezplačno odstopila v uporabo.
Korošak je povedal, da se združenje v sedanji sestavi združuje s Skupnostjo gasilsko
reševalnih zavodov (v nadaljevanju skupnost), statut je pripravljen, podpisati in združiti se
nameravajo v začetku naslednjega leta, vendar pa nobeden predstavnik iz GBL tudi na
teh sestankih ne sodeluje. Vse informacije GBL pridobi preko skupnosti, tako je, po
besedah Korošaka, tudi prejela njihovo poizvedbo o stanju opreme po gasilskih zavodih in
potrebah po novi opremi. Mnenje ZSPG je, da združenje ni zavezano seznanjati GBL o
dejavnosti ZSPG, saj niso več njihovi člani.
Nekateri člani odbora se niso strinjali s povedanim. Predsednik odbora poudari, da gre za
podatke, ki se nanašajo na vse poklicne gasilce, zato ne more biti izvzet noben zavod oz.
brigada. G. Petek opomni, da je ZSPG združenje posameznikov, skupnost pa združenje
poklicnih enot oz. društev. Pojavi se vprašanje, ali se bo po združitvi ZSPG in skupnosti,
skupnost ukinila ali bo nadaljevala s svojim delom, kajti v tem primeru ni pričakovati
sprememb. Ga. Lamovšek pove, da združenje zavarovalnic združuje samo nekatere
zavarovalnice, tiste, ki niso vključene pa Agencija za zavarovalni nadzor po potrebi
obvešča posebej.
Sklep 4: Odbor se je seznanil z dopisom GBL in pojasnilom g. Korošaka, kot
predsednikom ZSPG. Odbor je pridobil podatke o številu opreme, ki so jih enote po
lastnih ocenah prikazale na seznamu za nakup opreme, kriterijev za delitev opreme po
enotah odbor (še) ni sprejel. Odbor do priprave odgovora pridobi točne informacije, ali je
bila GBL in na kakšen način seznanjena o poizvedbi o možnosti nakupa opreme iz
požarnega sklada.

Seja zaključena ob 12.30.

Zapisala:
Ana Stropnik
Strokovna sodelavka VI

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

Branko Dervodel
predsednik

