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Zadeva:

Zapis 11. redne seje

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnika 28. dopisne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec marec in predstavitev sprememb podatkov
za izračun požarne takse s pričetkom v letu 2020;
3. Analiza stanja in obravnava vprašanj nadaljnjega dela odbora na področju RRN;
4. Aktivnosti Komisije za opremo (pregled dela komisije v prvem tromesečju);
5. Rebalans Načrta porabe sredstev požarnega sklada za leto 2019;
6. Pregled in potrditev poročila o porabi sredstev požarnega sklada v letu 2018;
7. Razno;

Opravičeno odsoten: Igor Vrhovec
Člani F. Petek, J. Cerkvenik, dr. I. Skubic, mag. B. Hirci, M. Lamovšek, M. Korošak in Č.
Praprotnik in predsednik odbora, B. Dervodel so sprejeli naslednje sklepe na seji odbora, dne 8.
4. 2019 s pričetkom ob 9. uri v prostorih URSZR:
AD 1
11/1 Odbor je brez pripomb potrdil zapis zadnje, 28. dopisne seje.
Sklep 1: Odbor je brez pripomb soglasno potrdil zapisnik 28. dopisne seje.
AD 2
11/2 Razdelilnik za mesec marec v višini 504.109,26 so člani soglasno potrdili. Članom je bila
na sami seji v pregled in potrditev vročena popravljena baza za izračun požarne takse v
letu 2019. Za mesec januar in februar so bili posodobljeni podatki za prostovoljne
operativne gasilce, in sicer je bila podlaga za vnos podatkov aplikacija Vulkan, v kateri
podatki pa niso enaki podatkom, ki ustrezajo trenutno veljavnim merilom. Z mesecem
marcem so se podatki vrnili v prejšnje staro stanje, razen podatkov, ki se letno
posodabljajo in to je število prebivalstva ter število intervencij zadnjih dveh let.
V nadaljevanju je Franci Šink ponovno predstavil spremembe meril za delitev sredstev
požarnega sklada občinam, ki jih je sicer Odbor na svoji 89. seji dne 18. 2. 2010 že
soglasno sprejel, niso pa bila še v celoti realizirana, ter natančneje pojasnil vzroke za to.
Predstavil je simulacijski izračun rezultatov na primeru lanskega obračuna ter učinek
novih meril v primerjavi z dosedanjimi ob popolni uporabi novih meril za delitev. Njegova
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predstavitev je priloga tega zapisnika in jo člani prejmejo po e-pošti.
V razpravi na predstavljeno temo je poveljnik GZS pripomnil, da izhodiščna merila, ki jih
je določila Vlada RS v letu 2002 ne odražajo definicije gasilstva, predstavljeni na seji in
sicer - upoštevanje osnovnega principa za oblikovanje gasilstva, ki zagotavlja
enakomerno razvitost gasilstva v državi. Iz meril po njegovem izhaja, da gasilske enote
niso enakovredno financirane. Kot primer je podal PGD Ptuj in PGD Velenje, ki sicer
nimata enakega statusa, gasilsko službo pa po njegovi oceni izvajata popolnoma
enakovredno.
V nadaljnji razpravi je bilo ugotovljeno, da obravnavana sprememba meril ni posegala v
del meril, ki jih določa Vlada RS, ter bi za spremembo teh bilo potrebno sprožiti nov
postopek za spremembo meril (predlog Odbora za spremembo na URSZR, določitev
usklajevalne delovne skupine sestavljene iz članov URSZR in obeh gasilskih organizacij
ter posredovanje usklajenega predloga Vladi RS). Razprava se je zaključila v smeri, da
se obravnava spremembe meril, ki jih je potrdila Vlada RS, nadaljuje na drugem sestanku
s pristojnimi sogovorniki.
Sklep 2: Člani so se seznanili z razdelilnikom požarne takse za mesec marec, ki so ga
soglasno potrdili, z bazo podatkov za nov izračun požarne takse za leto 2019 ter s
predstavljeno vsebino v zvezi z uveljavitvijo novih meril za delitev sredstev Požarnega
sklada v letu 2020.

AD 3
11/3 Analizo stanja na področju RRN je podal predsednik Komisije za RRN. Za ta namen so
člani z vabilom na sejo prejeli predlog ukrepov na področju RR, ki jih je pripravil
predsednik ter preglednico izvedenih in plačanih projektov v zadnjih štirih letih. Realizacija
na področju RRN v obdobju 2014 do 2018 je samo 11.8 % (421 000 EUR razpoložljivih in
49 814 EUR porabljenih sredstev). Rezultati so skromni, vendar po besedah članov, ki
ocenjujejo, da je bolje nekaj kot nič, pozitivno ocenjujejo delo komisije in predstavljene
rezultate. Predsednik komisije je mnenja, da je potrebno odpraviti še preostale blokade, ki
onemogočajo boljše delovanje na tem pomembnem področju. To so: 1) slaba odzivnost
komisije pri pripravi predlogov za izvedbo RRN, 2) slaba odzivnost pri izpolnjevanju
predpisanih obrazcev (NIP) za predlagane RRN in 3) zagotavljanje vsebinskega
spremljanja kompleksnejših RRN.
Rešitev za dodatno izboljšanje delovanja se vidi v spremenjeni zasnovi komisije za RRN.
Vanjo bi bilo potrebno imenovati motivirane gasilske strokovnjake, ki imajo kompetence in
čas za urejanje RR vprašanj na področju gasilstva (iz inštitucij, ki imajo v svojem
poslanstvu tudi razvoj gasilstva: GZS, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev (ZSPG),
Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) in Slovenskega združenja za požarno
varnost (SZPV)). Odbor podpira predsednika v naporih za boljše delovanje področja RRN
kot tudi predstavljeni predlog.
Vloga URSZR na področju RRN pa ostaja predvsem v zagotovitvi vsebinskih
spremljevalcev za RRN.
Sklep 3:
Odbor se je seznanil z delom komisije in sprejel naslednja sklepa:
1. Odbor pripravi dopis, s katerim pozove strokovne institucije GZS, ZSPG, URSZR in
SZPV, da izvedejo interni razpis za zainteresirane strokovnjake, ki imajo znanje in
sposobnost reševati razvojna vprašanja s področja gasilstva in varstva pred požarom
ali pa se le ti prijavijo sami. Odbor iz nabora prijavljenih imenuje komisijo, ki bo dobro
poznala razvojna vprašanja gasilstva in požarne varnosti in bo sposobna samostojno
oblikovati razpisno besedilo NIP ter nuditi kasnejšo podporo vsebinskemu
spremljevalcu pri izvajanju RRN. Podrobnosti glede formiranja komisije se dogovorijo
na naslednji seji Odbora.
2. Odbor ponovno poziva Upravo RS za zaščito in reševanje, da ob potrditvi RRN

zagotovi vsebinskega spremljevalca, ki nadzira delo izvajalca in predstavlja poglede
in zahteve končnega uporabnika naloge.
AD 4
11/4 Delo Komisije za opremo je predstavil predsednik komisije. Člani so z vabilom na sejo
prejeli zapisnik seje Komisije za opremo z dne 12. 3. 2019. Predsednik je predstavil drugo
in tretjo točko. Drugo točko, potrditev vloge Mestne občine Kranj na razpis za
sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin, je odbor potrdil na
dopisni seji, formalno pa se je z rešitvijo vloge ponovno seznanil še na današnji seji.
Nadalje se je odbor seznanil s predlogom komisije za nakup helikopterske opreme, ki ga
je odbor potrdil že v letu 2018, nakup pa se ni realiziral, zato je bil članom ponovno dan v
obravnavo in potrditev, da se ga umesti v letni načrt za 2019.
Sklep 4: Odbor se je seznanil z delom komisije in potrjuje vse predlagane rešitve
komisije:
- Odbor dodeli sredstva za sofinanciranje IDA posebej za prostovoljne gasilce in
poklicne gasilce. Del sredstev za poklicne gasilce se lahko črpa že iz letošnjega
načrta porabe Požarnega sklada iz postavke št. 6, ki se zaradi upoštevanja ZIPRS ne
bo mogla porabiti v letošnjem letu (letošnji razpis za avto lestve).
- Sofinanciranje nakupa IDA se izvede za poklicne gasilce, ki ga pripravi in izvede
ZSPG v sodelovanju z URSZR, lahko že v letošnjem letu; za prostovoljne gasilce pa
GZS načrtovani del za nakup IDA razdeli v letu 2020 tistim enotam, ki se bodo za
sofinanciranje IDA prijavile na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme za obdobje 2019-2020. GZS po izračunu v delu, ki se bo nanašal na IDA
razdeli izračunane zneske tistim PGD, ki so bila sofinancirana na razpisu konkretno
za nakup IDA. Spisek prejemnikov bo GZS posredovala komisiji za izvedbo razpisa
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme po zaključenem postopku.
- Sredstva za nakup IDA za Gasilsko šolo zagotovi odbor in izvede se javni razpis.
- Sredstva za nakup helikopterske opreme se zagotovi iz postavke 6., kjer bo ostanek
neporabljenih sredstev v višini 150.000 evrov, ostalih 50.000 pa iz tekočega priliva,
za katerega se predvideva 2% porast za leto 2019.
AD 5
11/5 Neporabljena sredstva (glej tč. 4) se namenijo za nakup opreme za helikopter (gašenje v
naravi) ter za sofinanciranje IDA za poklicne gasilce (postavka 6.).
Odbor je naknadno po elektronski pošti obravnaval in potrdil povečanje sredstev za
nadstrešek (LN15) v višini do 15.000 evrov in simulator za reševanje z višin in iz globin
(LN17) v višini 10.000 evrov.
Sklep 5: Odbor potrjuje, da se neporabljena sredstva iz postavk 6. namenijo za:
- Nakup IDA za gasilsko šolo za 30 kosov na leto (30.000 evrov);
- Nakup IDA za poklicne gasilce;
- Nakup helikopterske opreme: 4 kosov vreč za prevoz vode (bambi bucket), 4 kose
bazenov ter dvižne trakove in transportne mreže v skupni vrednosti 200.000 evrov.
Pripravi se rebalans načrta porabe.
AD 6
11/6 Člani so z vabilom prejeli Poročilo o porabi sredstev požarnega sklada za leto 2019.
Pripomb na poročilo niso imeli, zato so ga soglasno potrdili.
Sklep 6: Odbor je soglasno potrdil poročilo o porabi sredstev požarnega sklada za leto
2018.
Seja se je končala ob 11.30, naslednja seja odbora se skliče takoj po prvomajskih praznikih.

Zapisala:
Ana Stropnik
Strokovna sodelavka VI

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

Branko Dervodel
predsednik

