Štev.: 7/2017
Datum: 19.1.2018
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. in 29. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) ter
na podlagi sklepa št. 4, 6. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 15.12.2016), je
Nadzorni odbor občine Ig na 14. seji dne 19.1.2018 sprejel

POROČILO
o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in gospodarnostjo porabe
proračunskih sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016
Nadzorni odbor v sestavi:
▪ Petra Krajzel, predsednica
▪ Anton Dvoršek, član,
▪ Irena Kumše, članica,
▪ Nataša Pangerc, članica in
▪ Simon Starček, član.
Poročevalec in pooblaščenec za izvedbo nadzora:
▪ dr. Simon Starček, vodja nadzora.
Ime nadzorovanega organa:
Gasilska zveza občine Ig,
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
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1 KRATEK POVZETEK POROČILA O IZVEDENEM NADZORU
Na podlagi 37., 40. in 41. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016), 11. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november 2016) in na podlagi
sklepa št. 7, 1. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 11. 2. 2016), je Nadzorni odbor
občine Ig izvedel nadzor nad pravilnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih
sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016.
Na predlog poročila Nadzornega odbora občine Ig je občina Ig 8. 1. 2018 podala Odzivno
poročilo.
1.1 Ključne ugotovitve
1. Občina Ig nima izdelanih načrtov zaščite in reševanja, kot predvidevajo Ocene
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za ljubljansko regijo (Štab Civilne
zaščite za ljubljansko regijo, 2015), in sicer: načrt zaščite in reševanja za primer
jedrske nesreče, načrt zaščite in reševanja za primer poplav ter načrt zaščite in
reševanja za primer požara.
Predlog skupne ocene za jedrsko ali radiološko nesrečo, za poplave ter za požar je v
pripravi in usklajevanju s pristojno gasilsko zvezo, Štabom Civilne zaščite občine Ig in
Upravo RS za zaščito in reševanje Ljubljana.
2. Občina Ig nima izdelanega dela načrta zaščite in reševanja oziroma dokumenta v
katerih so predvideni načini obveščanja ter izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog
zaščite, reševanja in pomoči za primer pojava posebno nevarnih bolezni živali. Načrt
je v fazi priprave.
3. Občina Ig nima izdelanega načrta zaščite in reševanja v primeru terorističnega napada,
ker še niso izdelane smernice za pripravo načrta na ravni Uprave RS za zaščito in
reševanje.
4. Občina Ig nima sprejetega predpisa, ki bi predstavljal ustrezno podlago za sklepanje
pogodb z Gasilsko zvezo Ig. Občina Ig ima pripravljen osnutek Odloka o izvajanju javne
gasilske službe v občini Ig.
5. Občina Ig je v proračunu za leto 2016 načrtovala za Delovanje sistema za zaščito,
reševanje in pomoč skupaj 263.492,00 EUR, kar je za 5,6 % več sredstev, kot jih je
načrtovala Gasilska zveza Ig v svojem finančnem načrtu za leto 2016 (249.527,00
EUR).
6. Pogodba o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 ne opredeljuje sredstev
za vsako prostovoljno gasilsko društvo, ki ga je občina Ig določila za opravljanje
gasilske javne službe v občini, kar je v nasprotju z 11.a členom Zakona o gasilstvu.
Občina Ig je pripravila osnutek pogodbe za leto 2018, ki upošteva določila 11.a člena
Zakona o gasilstvu.
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7. Občina Ig ni sprejela letnega načrta varstva pred požarom za leto 2016. Občinska
uprava občine Ig in Gasilska zveza Ig sta v postopku priprave večletnega programa
varstva pred požarom.
8. Prostovoljno gasilsko društvo Vrbljene-Strahomer je v primeru naročila storitve
nadgradnje gasilskega vozila v letu 2016 izvedla po postopku zbiranja ponudb.
Ugotovitve so podrobneje predstavljene in utemeljene v nadaljevanju poročila.
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2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
2.1 Ime nadzorovanega organa:
Gasilska zveza občine Ig,
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
2.2. Kratka predstavitev nadzorovanega organa
2.2.1 Občina Ig
Občina Ig je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena leta 1994 na območju
naslednjih naselij: Brest, Dobravica, Draga, Golo, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, Iška,
Kot, Kremenica, Matena, Podkraj, Podgozd, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, Selnik,
Staje, Strahomer, Suša, Škrilje, Tomišelj, Visoko, Vrbljene, Zapotok. Občina je pravna
oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami
premoženja. Občina Ig združuje 23 vaških skupnosti na 98,9 km2 površine in obsega
25 naselij v katerih živi 7.135 prebivalcev (Statistični urad RS, 2016).
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge),
določene z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom. Pri tem občina za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim:
▪ skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
▪ organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč.
▪ upravlja občinsko premoženje.
Župan predstavlja in zastopa občino pri čemer opravlja z zakonom predpisane naloge
tudi na področju zaščite in reševanja.
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine
opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z
zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinska uprava odloča o
upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske
naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. Občinska
uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske
organe (in organe ožjih delov občin).
Znotraj občinske uprave je opredeljeno področje požarne varnosti in zaščite.
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V skladu s 24. členom Statuta Občine Ig je imenovan Odbor za protipožarno varnost,
zaščito in reševanje, ki ga sestavlja 9 članov.
Župan je s Sklepom št. 8452/002/2013-123, z dne 25.05.2013 imenoval Odbor za
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Župan Janez Cimperman je za odgovorno osebo za sodelovanje pri izvedbi nadzora
imenoval go. Andrejo Zdravje.
2.3. Pooblaščenec za izvedbo nadzora:
Dr. Simon Starček.
2.4. Predmet nadzora
Predmet nadzora je nadzor nad pravilnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih
sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016.
2.5. Kraj in čas izvedbe nadzora
Nadzor se je izvajal na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Nadzor je bil
izveden v obdobju od junija 2017 do decembra 2017.
2.6 Način izvedbe nadzora
Nadzor je potekal na podlagi pisno opredeljenih vprašanj Nadzornega odbora občine
Ig. Občinska uprava je na zahtevo Nadzornega odbora občine posredovala podatke,
pravne akte in odgovore.
2.7. Pravne podlage za izvedbo nadzora
Pravne podlage za izvedbo nadzora:
▪ 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/2007, s spremembami),
▪ 37., 40. in 41. člen Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, 39/2016),
▪ 6. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (z dne 1. 2. 2011),
▪ 11. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6,
november 2016),
▪ sklep št. 4, 6. seje Nadzornega odbora občine Ig (z dne 15.12.2016),
▪ sklep številka: 3/2017, z dne 5.5.2017 imenovanju pooblaščenca za izvedbo
nadzora Simona Starčka.
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2.8. Cilji nadzora
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

proučiti normativno ureditev področja zaščite, reševanja in pomoči,
proučiti pristojnosti in obveznosti občine Ig na področju požarne varnosti in
gasilstva,
preveriti ustreznost aktov občine Ig na področju zaščite, reševanja in pomoči,
analizirati ocene ogroženosti za občino Ig,
analizirati načrtovanje in organizacija zaščite, reševanja in pomoči v občini Ig,
analizirati proračunska sredstva v letu 2016 občine Ig namenjenih področju
zaščite, reševanja in pomoči,
preveriti prihodke in odhodke požarne takse v letu 2016 ter financiranje izbranih
investicij na predmetnem področju,
preveriti pravilnost izvrševanja pogodb o opravljanju lokalne gasilske javne
službe.

2.9 Uporabljene pravne podlage, dokumenti in informacije
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Statut Občine Ig (Ur. list RS št. 39/2016).
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ig (Uradne objave, številka 6, november
2016).
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 97/10).
Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 in 83/12),
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS,
št. 24/12 in 78/16),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Uredbo o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12),
Navodilo o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95),
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16),
Pravila gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 –
ZUUJFO),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09)
Sklep župana o razvrstitvi gasilskih enot Javne gasilske službe občine Ig v
kategorije, št. 830-00/007/2005, z dne 25. 3. 2005.
Sklep župana o določitvi in kategorizaciji teritorialnih gasilskih enot v občini Og,
št. 846/019/2015-235, z dne 2. 9. 2015.
Sklepa župana o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih
sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Ig, št. 846/004/2008, z dne 23. 1.
2008.
Zapisnik Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ig, z
dne 23. 2. 2017
Načrt zaščite in reševanja ob potresu (24. 1. 2008; Občina Ig, http://www.obcinaig.si/wp-content/uploads/pozarna-varnost-in-zascita/Nacpotre.pdf),
Načrt zaščite in reševanja ob poplavi (24. 1. 2008; Občina Ig, http://www.obcinaig.si/wp-content/uploads/pozarna-varnost-in-zascita/Nacpopla.pdf),
Operativni gasilski načrt občine Ig, Občina Ig, december 2015.
Javna objava Predloga Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
v Občini Ig, objava na spletni strani Občine Ig dne, 18.9.2017.
Uprava RS za zaščito in reševanje. 2016. Ocena ogroženosti republike Slovenije
zaradi poplav (verzija 2.0). Ljubljana, Uprava RS za zaščito in reševanje.
https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/11/ocena-ogrozenostipoplave_predlog_november2016.pdf.
Agencija RS za okolje. 2017. Potresna nevarnost. http://www.arso.gov.si/
potresi/potresna%20nevarnost/.
Šket Motnikar, B., Zupančič, P. 2011. Karta potresne intenzitete Slovenije. Ujma 25:
226–231.
Štab Civilne zaščite za ljubljansko regijo. 2015. Povzetek ocen ogroženosti pred
naravnimi in drugimi nesrečami za ljubljansko regijo. Ljubljana, Štab Civilne
zaščite za ljubljansko regijo.
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3. PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI OBČIN NA PODROČJU POŽARNE VARNOSTI IN
GASILSTVA
Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Občine v skladu s
svojimi pristojnostmi, določenimi v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, zagotavljajo
organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Gasilstvo je obvezna lokalna javna
služba (2. in 3. člen Zakona o gasilstvu), ki jo opravljajo gasilske organizacije (6. člen
Zakona o gasilstvu). Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove
enote, gasilske zveze, poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati
ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo. Prostovoljno
gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo
in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami
ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva (12. in
13. točka 5. člena Zakona o gasilstvu).
V skladu z določili Zakona o gasilstvu (2. člen) je gasilstvo obvezna lokalna javna služba,
katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. Javna gasilska služba
je v skladu z določili Pravil gasilske službe (7. člen) organiziranost prostovoljnih in
poklicnih gasilskih enot na območju občine z določenimi operativnimi območji, ki na
podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti
aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim
usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih
enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi
intervencijami.
Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti
preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve. Opravljanje storitev ne
sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilskih organizacij. Pri tem operativnih
nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti.
Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih
oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob
naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge.
Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom
pred požarom. Izvajanje gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih
izvaja gasilstvo ob nesrečah, je za prizadete in ogrožene brezplačno, razen če z zakonom
ni določeno drugače.
Dolžnost občine je, da:
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▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

poskrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč in reševanje ob
elementarnih in drugih nesrečah (21. člen Zakona o lokalni samoupravi);
v odloku, ki ga sprejme občinski svet, določi izvajanje javne službe gasilstva (29. člen
Zakona o lokalni samoupravi);
sprejme program in načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo
biti v nasprotju z nacionalnim programom (43. člen Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami);
sprejme oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (44. člen Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami) v skladu z Navodilom o pripravi ocen
ogroženosti;
pripravi načrt zaščite in reševanja (46. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami) v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
in jih javno predstaviti;
v proračunu zagotavlja sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski
sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke
nesreče (48. člen Zakona o javnih financah);
prevzema obveznosti za financiranje dejavnosti gasilskih enot s pisno pogodbo o
opravljanju javne gasilske službe (50. člen Zakona o javnih financah);
imenuje odbor za načrtovanje uporabe sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog
varstva pred požarom v občini; v odbor mora župan imenovati predstavnika gasilcev,
zavarovalništva in občine (58. člen Zakon o varstvu pred požarom);
v kolikor ležijo na poplavno ogroženem območju v skladu z oceno ogroženosti
organizira tehnične reševalne enote, za gradnjo ter utrjevanje protipoplavnih nasipov
ob neposredni ogroženosti zaradi poplav oziroma ob poplavah ter druga gradbeno
tehnična dela za varstvo pred naraslimi vodami in ekipe za reševanje na vodi in iz vode
(5. člen Uredbe o organiziranju);
praviloma zagotovijo potrebne zmogljivosti za tehnično reševanje, razen ekip za
iskanje zasutih v ruševinah, s pogodbami z ustreznimi gospodarskimi družbami s
področja gradbeništva, ki imajo potrebne tehnične in druge zmogljivosti. Ekipe za
reševanje na vodi in iz vode občine praviloma organizirajo v dogovoru z gasilsko
organizacijo, lahko pa tudi z drugimi nevladnimi organizacijami (5. člen Uredbe o
organiziranju);
skupaj z gospodarskimi družbami in zavodi, lastniki oziroma upravljavci
stanovanjskih stavb organizirajo enote za uporabo zaklonišč kot službo (5. člen
Uredbe o organiziranju);
organizira službo za podporo (5. člen Uredbe o organiziranju);
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▪

▪
▪
▪

sofinancira nabavo gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih
enotah na podlagi srednjeročnih programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti (58. člen Zakon o varstvu pred požarom);
organizira gasilsko službo po merilih1 iz 10. člena Zakona o gasilstvu in sprejme načrt
varstva pred požarom;
krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 25. člena ter
prispevke in stroške iz 26. člena Zakona o gasilstvu;
izvaja nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe (17. člen Zakona o gasilstvu).

3.1 Prihodki od požarne takse
Zakon o varstvu pred požarom v 6. členu določa, da država in lokalne skupnosti
zagotavljajo celovit sistem varstva pred požarom s sprejemanjem predpisov,
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in drugimi ukrepi.
Zakon o gasilstvu v 44. členu določa, da se dejavnost gasilskih enot financira iz: proračuna
Republike Slovenije in lokalne skupnosti, sredstev zavarovalnic in podjetij, dohodkov iz
lastnih dejavnosti ter prispevkov in daril fizičnih in pravnih oseb. Iz proračuna Republika
Slovenija občinam sofinancira sistem varstva pred požarom s sredstvi požarne takse.
Požarno takso po določilih 2. člena Uredbe o požarni taksi plačujejo zavarovalnice v višini
20 odstotkov od vsote požarnih premij, kot določa 59. člen Zakon o varstvu pred požarom.
Sredstva požarne takse so evidentirana v proračunu Ministrstva za obrambo oz. Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, na postavki požarni sklad.
Uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom iz požarne
takse na ravni države načrtuje odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. Odbor
vsako leto pisno obvesti občine o razdelitvi sredstev požarne takse občinam.
Vlada Republike Slovenije je 16. 4. 2002 sprejela Sklep o merilih za delitev sredstev
požarne takse (št. 423-03/2001-5, z dne 30. 4. 2002), ki določa, da se najmanj 70 %
mesečno zbranih sredstev nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih
skupnostih. Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno
lokalno skupnost so: število prebivalcev (20 odstotkov), velikost lokalne skupnosti (10
odstotkov), ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč (15 odstotkov),
1

Merila so določena za naselja (število prebivalcev; tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti
ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti); za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije
(požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa; število zaposlenih; površina in razmestitev objektov;
oddaljenost ustrezne gasilske enote); za gozdove (površina in vrsta gozdov); za vodne površine (velikost in vrsta vodnih
površin).
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število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih (10 odstotkov), število
operativnih gasilcev (10 odstotkov) in število poklicnih gasilcev (35 odstotkov).
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje z občinami sklene pogodbe, ki
urejajo razpolaganje s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom.
Pogodbe določajo, da so sredstva namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter
gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.
3.2 Odhodki za požarno varnost
Viri financiranja gasilske javne službe so opredeljeni v 57. členu Zakon o varstvu pred
požarom, 44. členu Zakona o gasilstvu ter 115. in 116. členu Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. En od virov je proračun lokalne skupnosti, v celoti pa je
financiranju požarne varnosti v občini namenjena požarna taksa.
Uporabo sredstev požarne takse (za sofinanciranje nalog varstva pred požarom) v
občinah načrtuje odbor, ki ga imenuje župan, v njem pa morajo biti, v skladu z 58. členom
Zakona o varstvu pred požarom, predstavniki gasilcev, zavarovalništva in občine.
3.3 Opremljenost gasilskih enot
Lokalne skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljajo organiziranost,
opremljanje in delovanje gasilstva.
V skladu z 48. členom Zakona o gasilstvu imajo prostovoljna gasilska društva in njihove
zveze lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno
gasilstvu in s katerim upravljajo. Gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega
soglasja občine odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za
opravljanje nalog gasilstva, razen če pristojni organ občine ne določi drugače.
3.4 Odhodki za intervencije
Zakon o gasilstvu v 43. členu določa, da stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva,
krije lokalna skupnost, razen v primerih, ko stroške krije:
▪ povzročitelj, ki je požar povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti,
▪ kdor opusti predpisane varnostne ukrepe,
▪ kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto itd.
V navedenih primerih lokalna skupnost izterja stroške intervencij od povzročitelja ali
odgovorne osebe.
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4 OCENE OGROŽENOSTI ZA OBČINO IG
Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavljajo podlago za
izdelavo načrtov zaščite in reševanja, ki se izdelujejo na ravni regije ter občin, če je
ugotovljena takšna stopnja ogroženosti, ki zahteva načrtovanje zaščite, reševanja in
pomoči. Iz povzetka Ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za ljubljansko
regijo (Štab Civilne zaščite za ljubljansko regijo, 2015) izhaja:
▪ varstvo pred potresom v celoti obsega preventivne ukrepe (potresno varno gradnjo,
zaščito kulturne dediščine, ureditev deponij v prostorskih načrtih,...), vzpostavitev in
vzdrževanje pripravljenosti, zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic in
obnovo. Načrtovanje zaščitnih ukrepov se izvaja na potresno ogroženih območjih na
vseh ravneh. Za primer potresa intenzitete V in več po EMS vse občine v regiji
izdelujejo občinske načrte zaščite in reševanja ob potresu.
▪ Za primer jedrske nesreče se na območju splošne pripravljenosti (vsa R Slovenija)
izdelujejo načrti zaščite in reševanja za izvajanje dolgoročnih zaščitnih ukrepov ob
jedrski nesreči v NEK in ukrepov, ki se načrtujejo za primer nesreče v jedrski
elektrarni v tujini. Vse občine in regija izdelujejo načrte za primer jedrske nesreče.
▪ Za primer poplav vse občine v regiji, izdelujejo občinske načrte zaščite in reševanja
razen občin Kočevje, Kostel in Osilnica za katere velja majhna stopnja ogroženosti
pred poplavami. Za vse ostale velja srednja in visoka stopnja ogroženosti.
▪ Kljub velikemu številu požarov v ljubljanski regiji, le-ti ne predstavljajo posebne
nevarnosti in so lokalno obvladljivi. Na regijskem nivoju se načrt zaščite in reševanja
ne izdeluje, pač pa se ta problematika rešuje z ustreznimi načrti na lokalni ravni.
▪ Za ogroženost pred zemeljskimi plazovi velja, da so lokalno obvladljivi tako, da se
regijski načrt ne izdeluje, občinski načrti oziroma zaščitni ukrepi se izdelujejo glede
na sklep župana posamezne občine. Prav tako se posledično izdelujejo dokumenti
opazovanja, obveščanja in alarmiranja.
▪ Nesreča zrakoplova na območju ljubljanske regije je zelo malo verjetna ne pa
izključena. Občine izdelajo dokumente opazovanja, obveščanja, alarmiranja in
zaščitne ukrepe oziroma naloge.
▪ Pojavi posebno nevarnih bolezni živali v ljubljanski regiji so redek pojav, ki pa
povzročajo veliko gospodarsko škodo v živinoreji, pri divjadi, ribogojstvu, čebelarstvu,
živilski industriji, na področju preskrbe z zdravstveno neoporečnimi živili, turizmu in
izvozu, obstoji pa tudi možnost za širjenje zoonoz pri ljudeh. Občina Ig je dolžna
izdelati del načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente v katerih predvidijo način
obveščanja ter razdelajo izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in
pomoči.
▪ Po ocenah pristojnih služb je ogroženost Ljubljanske regije, zaradi napadov
terorističnih organizacij z orožji ali sredstvi za množično uničevanje in klasičnimi
terorističnimi sredstvi majhna, vendar je ni mogoče izključiti. Občine v sodelovanju z
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Izpostavo določijo, v katerih občinskih načrtih zaščite in reševanja ob naravnih in
drugih nesrečah se načrtujejo ukrep in naloge zaščite in reševanja v primeru
terorističnega napada.
Občina Ig sodi med občine z zelo veliko poplavno ogroženostjo (razred 5; stopnja 58) (vir:
Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016).

Legenda:
stopnja ogroženosti
1
2
3
4
5

Slika 1: Karta ogroženost občin zaradi poplav (vir: Uprava RS za zaščito in reševanje,
2016)
Vrednosti projektnega pospeška tal v Sloveniji so med 0,1 g in 0,25 g. Pas večje potresne
nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu države.
Izstopajo tri območja z največjo potresno nevarnostjo: območje SZ Slovenije, območje
Ljubljane in okolice ter območje Brežic in okolice. Občina Ig leži na območju projektnega
pospeška tal 0,225 g
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Slika 2: Karta projektnega pospeška tal (vir: Agencija RS za okolje, 2017)
Iz karte potresne intenzitete (Slika 2) je razvidno, da območje občine Ig leži na območju
potresne intenziteta VIII EMS. V primeru potresa se lahko pričakuje najbolj katastrofalne
posledice v primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami.
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Slika 3: Karta potresne intenzitete Slovenije za povratno dobo 475 let (vir: Šket Motnikar
et al., 2011)
Na podlagi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja je, kot je navedeno na
spletni strani občine Ig, občinska uprava 24. 1. 2008 sprejela:
▪ Načrt
zaščite in reševanja ob potresu (http://www.obcina-ig.si/wpcontent/uploads/pozarna-varnost-in-zascita/Nacpotre.pdf)
▪ Načrt
zaščite in reševanja ob poplavi (http://www.obcina-ig.si/wpcontent/uploads/pozarna-varnost-in-zascita/Nacpopla.pdf)
Oba na spletni strani občine Ig objavljena dokumenta je sprejel župan, dne 24. 1. 2008.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 2015 izvedenem
nadzoru ugotovil (Zapisnik inšpekcijskega nadzora, št. 0611-1807/2015-1, z dne 9. 6.
2015), da Ocena ogroženosti občine Ig zaradi potresa ni izdelana v skladu s 4. in 6. členom
Navodila o pripravi ocen ogroženosti. Inšpektorat je občini Ig naložil, da pristopi k izdelavi
nove Ocene ogroženosti zaradi potresa.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 2015 izvedenem
nadzoru med drugim ugotovil še, da Načrt zaščite in reševanja ob potresu občine Ig še ni
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v celoti usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob potresu (št. 84200-1/2014/9
z dne 20.2.2014), ki je temeljni načrt. Inšpektorat je občini Ig naložil, da vse načrte zaščite
in reševanja, dele načrtov in dokumente za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
ter zaščitnih ukrepov, uskladi z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
v roku do 14. 4. 2015.
Občina Ig je 5. 5. 2016 obvestila Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, da je v skladu z Odločbo Inšpektorata (št. 0611-1807/2015-4, z dne 13. 1.
2016) v roku odpravila pomanjkljivosti in izdelala, javno predstavila ter sprejela Načrt
zaščite in reševanja ob potresu. Občina je pri tem navedla spletno povezavo
(http://www.obcina-ig.si/stab-civilne-zascite/), na kateri je, kot je poudarila, Načrt
zaščite in reševanja ob potresu stalno objavljen.
Ugotovitev 1:
1. V času izvedbe nadzora nov Načrt zaščite in reševanja ob potresu ni bil dosegljiv na
navedenem spletnem naslovu. Na spletni strani občine Ig je dosegljiv Načrt zaščite in
reševanja ob potresu, izdelan leta 2008 (http://www.obcina-ig.si/wpcontent/uploads/pozarna-varnost-in-zascita/Nacpotre.pdf) in Načrt zaščite in
reševanja ob potresu, izdelan leta 2016 (http://www.obcina-ig.si/wpcontent/uploads/stab-civilne-zascite/Potrjen-in-sprejet-na%C4%8Drt-potres2016.pdf).
2. Na spletni strani občine Ig je dosegljiv Načrt zaščite in reševanja ob poplavi, izdelan
leta
2008
(http://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/pozarna-varnost-inzascita/Nacpopla.pdf).
3. Občina Ig nima izdelanih načrtov zaščite in reševanja, kot predvidevajo Ocene
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za ljubljansko regijo (Štab Civilne
zaščite za ljubljansko regijo, 2015), in sicer: načrt zaščite in reševanja za primer
jedrske nesreče, načrt zaščite in reševanja za primer poplav ter načrt zaščite in
reševanja za primer požara.
4. Občina Ig je pripravila in v javno razpravo posredovala Predlog Načrta zaščite in
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Ig )objava na spletni strani občine
Ig dne, 18.9.2017 (http://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2013/01/PredlogOb%C4%8Dina-Ig-JEDRSKA-2017.pdf).
5. Občina nima izdelanega dokumenta opazovanja, obveščanja in alarmiranja za primer
plazov.
6. Občina nima izdelanega dokumenta opazovanja, obveščanja in alarmiranja za primer
nesreče zrakoplova.
7. Občina Ig nima izdelanega dela načrta zaščite in reševanja oziroma dokumente v
katerih so predvideni načini obveščanja ter izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog
zaščite, reševanja in pomoči za primer pojava posebno nevarnih bolezni živali.
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8. Občina Ig nima izdelanega načrta zaščite in reševanja v primeru terorističnega napada.
Odziv občine Ig:
Predlog skupne ocene za jedrsko ali radiološko nesrečo, za poplave ter za požar je v pripravi
in usklajevanju s pristojno gasilsko zvezo, Štabom Civilne zaščite občine Ig in Upravo RS za
zaščito in reševanje Ljubljana.
Načrt zaščite in reševanja v katerem je predviden način obveščanja ter izvajanje zaščitnih
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči za primer pojava posebno nevarnih bolezni
živali je v fazi priprave.
Občina Ig nima izdelanega načrta zaščite in reševanja v primeru terorističnega napada, ker
še niso izdelane smernice za pripravo načrta na ravni Uprave RS za zaščito in reševanje.
Mnenje
1. Občina Ig nima izdelanih vseh potrebnih načrtov zaščite in reševanja, ki se izdelujejo
na ravni občine v skladu z Oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za
ljubljansko regijo iz navedenih razlogov. Občina Ig je pristopila k pripravi potrebnih
načrtov.
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5 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI V OBČINI IG
5.1 Izhodišča
Organizacija gasilstva v občini se v skladu z merili iz 10. člena Zakona o gasilstvu določi z
načrtom varstva pred požarom občine.
Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo, če jih neposredno določi
pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske
enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za
opravljanje javne gasilske službe v skladu z Zakonom o gasilstvu (11. člen) je lahko
določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilskih zvez povezuje v
Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe sopodpisuje tudi
pristojna gasilska zveza.
Pristojni občinski organ za opravljanje javne gasilske službe v skladu z Zakonom o
gasilstvu (11. člen) določi zlasti:
▪ obseg in način opravljanja javne gasilske službe;
▪ začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe;
▪ organizacijo javne gasilske službe;
▪ nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na
kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva
pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine. V
pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih
društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni občinski organ za opravljanje javne
gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih
pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge
pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki jih določa Zakon o gasilstvu za
operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske mladine
in druge društvene dejavnosti.
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5.2 Načrtovanje in organizacija zaščite, reševanja in pomoči v občini Ig
6. člen Statuta Občine Ig med nalogami občine opredeljuje tudi skrb za požarno varnost
in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
▪ organizira reševalno pomoč v požarih,
▪ organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč,
▪ zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in
varstva pred naravnimi nesrečami,
▪ zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
▪ sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter
spremlja njihovo delo,
▪ opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred
elementarnimi in drugimi nesrečami.
V 16. členu Statuta občine Ig je določeno, da Občinski svet:
▪ določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za
obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
▪ sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni
del je tudi letni načrt varstva pred požari,
▪ določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
▪ sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred
požari, ki se opravlja kot javna služba,
V skladu s 24. členom Statuta občine Ig med stalna delovna telesa občinskega sveta sodi
tudi Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje.
V skladu z 31. členom Statuta občine Ig opravlja župan z zakonom predpisane naloge na
področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
▪ skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih
nesreč,
▪ imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
▪ sprejme načrt zaščite in reševanja,
▪ vodi zaščito, reševanje in pomoč,
▪ določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in
pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
▪ ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju
občine,
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▪
▪
▪

sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost
v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

Občina Ig je skupaj z Gasilsko zvezo Ig in Štabom civilne zaščite decembra 2015 sprejela
Operativni gasilski načrt občine Ig. Le-ta opredeljuje operativno organiziranost gasilskih
enot v občini Ig, skupaj z organizacijo poveljstva Gasilske zveze Ig, seznamom in
kategorizacijo gasilskih enot, operativno razdelitev, opremljenost gasilskih enot,
operativna vodstva in sistem radijskih zvez.
5.2.1 Kategorizacija gasilskih enot v občini Ig
Občina Ig zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij. Prostovoljne
gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo na podlagi Sklepa župana o določitvi in
kategorizaciji teritorialnih gasilskih enot v občini Ig, št. 846/019/2015-235, z dne 2. 9.
2015. Lokalno javno gasilsko službo v občini Ig na podlagi Sklepa št. 846/019/2015-235
opravljajo prostovoljna gasilska društva, kot prikazuje Preglednica 1.
Preglednica 1: Kategorizacija gasilskih enot v občini Ig in območja pristojnosti delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo
1. Iška Vas
2. Iška loka
3. Matena
4. Ig
5. Brest
6. Tomišelj
7. Vrbljene-Strahomer
8. Golo

Območje naselja
Iška vas, Iška, Gornji Ig
Iška Loka
Matena
Ig, Kremenica, Dobravica, Sarsko
Brest
Tomišelj, Podkraj
Vrbljene, Strahomer
Golo, Zapotok, Visoko, Selnik, Suša,
Rogatec
9. Škrilje
I. kategorija
Škrilje
10. Kot-Staje
I. kategorija
Kot, Staje
Preglednica 2: Podatki o naseljih občine Ig in območja pristojnosti opravljanja javne
gasilske službe na podlagi Sklepa župana št. 846/019/2015-235
Naselje
Brest
Dobravica

Kategorija
II. kategorija
I. kategorija
I. kategorija
III b. kategorija
I. kategorija
I. kategorija
I. kategorija
II. kategorija

Št.
prebivalcev
356

Površina
(km2)
6,9

Gostota
naseljenosti
51,9

70

1,1

62,7
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Št.
stavb

Odgovornost

242 PGD Brest
59 PGD Ig

Draga

176

1,9

92

Golo

528

11,9

44,3

29

5,2

5,6

Gornji Ig
Ig

2332

12,1

192,5

Iška

268

10,6

25,3

Iška Loka

283

4

70

Iška vas

423

1,9

227,6

Kot

119

1,5

80

56

2

27,7

Matena

250

3,4

73,6

Podgozd

112

1

110,2

Podkraj

Kremenica

68 Ni določeno
328 PGD Golo
64 PGD Iška vas
974 PGD Ig
287 PGD Iška vas
209 PGD Iška loka
315 PGD Iška vas
83 PGD Kot-Staje
57 PGD Ig
242 PGD Matena
61 Ni določeno
87 PGD Tomišelj

136

2,5

55,4

Rogatec nad Želimljami

33

0,9

38

Sarsko

72

1,3

56,9

Selnik

16

1

15,8

Staje

125

1,4

86,3

Strahomer

159

6,4

24,9

27

1

26,6

Škrilje

475

3,6

133,7

Tomišelj

367

4,4

82,8

Visoko

262

5,5

48

Vrbljene

260

2,8

93,4

286 PGD Golo
205 PGD Vrbljene-Strahomer

Zapotok

343

4,5

75,8

305 PGD Golo

Suša

30 PGD Golo
62 PGD Ig
35 PGD Golo
77 PGD Kot-Staje
191 PGD Vrbljene-Strahomer
33 PGD Ig
291 PGD Škrije
253 PGD Tomišelj

Vir podatkov:
- število prebivalcev, površina in gostota naseljenosti: Statistični urad RS (2017),
- število stavb: Geodetska uprava RS (2016),
- pristojnost opravljanja javne gasilske službe: Sklep župana o določitvi in kategorizaciji teritorialnih
gasilskih enot v občini Ig, št. 846/019/2015-235, z dne 2. 9. 2015.
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Vir podatkov:
- prostorske enote in tlorisi stavb: Geodetska uprava RS,
Sklep župana o določitvi in kategorizaciji teritorialnih gasilskih enot v občini Ig, št. 846/019/2015-235,
z dne 2. 9. 2015.

Slika 4: Karta naselij in območij pristojnosti prostovoljnih gasilskih društev občine Ig (vir:
lastni prikaz)
Ugotovitev 2:
Iz Sklepa št. 846/019/2015-235, z dne 2. 9. 2015 sledi, da pristojnost opravljanja javne
gasilske službe ni opredeljeno za naselja Podgozd in Draga. S Sklepom župana o določitvi
in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč
v občini Ig, št. 846/016/2015-276, z dne 2. 9. 2015, je opredeljeno, da lokalno javno
gasilsko službo v občini Ig opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih društev. Pri
tem je na območju naselja Podgozd in Draga odgovorno Prostovoljno gasilsko društvo Ig.
Operativni gasilski načrt občine Ig opredeljuje geografsko pristojnost posameznih
gasilskih enot, pri čemer so operativne gasilske enote določene za vsa naselja občine IG.

Odziv občine Ig:
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Iz Sklepa št. 846/019/2015-235, z dne 2. 9. 2015, sta pomotoma izpuščeni naselji Podgozd
in Draga, administrativno napako bomo nemudoma odpravili.
Preglednica 3 prikazuje podatke o intervencijah prostovoljnih gasilskih društev v občini
Ig v obdobju 2005–2017.
Preglednica 3: Število intervencij prostovoljnih gasilskih društev v občini Ig v obdobju
2005–2017.
Leto in število intervencij
PGD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Brest

1

7

2

0

1

3

4

3

11

12

1

4

0

Golo

3

2

7

2

2

3

4

3

5

26

3

3

1

Ig

20

17

21

16

15

13

12

26

23

25

11

15

24

Iška loka

0

3

2

0

0

1

2

1

2

7

1

4

1

Iška vas

1

5

5

1

3

2

4

1

9

17

7

6

4

Kot - Staje

0

2

2

0

0

1

0

1

0

4

0

3

2

Matena

0

5

3

1

2

2

4

3

1

8

1

6

1

Škrilje

1

1

3

3

1

1

1

1

1

9

1

1

0

Tomišelj

3

2

1

2

6

6

4

6

7

12

4

5

7

Vrbljene Strahomer

0

0

1

1

1

4

0

0

5

4

1

4

0

Skupaj

29

44

47

26

31

36

35

45

64

124

30

51

40

* Opomba: podatki za leto 2017 obsegajo število intervencij do 15. 8. 2017.
Vir podatkov: Uprava RS za zaščito in reševanje, 2017.
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250

214
200

150

100

63

61

58

50

49

36

24

23

Škrilje

Iška loka

21

13

0
Ig

Golo

Iška vas

Tomišelj

Brest

Matena

Vrbljene - Kot - Staje
Strahomer

Vir podatkov: Uprava RS za zaščito in reševanje, 2017.

Slika 5: Število intervencij prostovoljnih gasilskih enot občine Ig v obdobju 2005–2016
5.3 Pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe
Občina Ig je 5. 1. 2009 (veljavnost pogodbe 3. 2. 2009), na podlagi določil Zakona o
gasilstvu, Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Zakonom o varstvu
pred požarom s prostovoljnimi, s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Ig,
podpisala pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe v občini Ig, št.
845/001/2009-9. S citirano pogodbo je občina Ig na Gasilsko zvezo Ig prenesla vse naloge
in obveznosti, ki izhajajo iz naslova javne gasilske službe. V skladu z določili citirane
pogodbe je Gasilska zveza Ig dolžna organizirati in izvajati gasilsko službo na podlagi
Sklepa št. 846/004/2008, z dne 23. 1. 2008 in Sklep št. 830-00/007/2005, z dne 25. 3.
2005 o razvrstitvi gasilskih enot Javne gasilske službe občine Ig v kategorije. S pogodbo
so opredeljene vsebina, obseg, način opravljanja gasilske službe, način nadzora nad
izvajanjem gasilske službe ter druge naloge povezane s potrebami izvajanja gasilske
službe.
Gasilska služba obsega preventivne naloge varstva pred požarom, naloge gašenja in
reševanja ob požarih, splošne zaščite in reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah v občini v skladu z Načrtom varstva pred požarom v Občini Ig in načrti za zaščito
in reševanje v Občini Ig.
Gasilska zveza Ig se s pogodbo št. 845/001/2009-9 obvezuje, da bo za opravljanje nalog
gasilske službe v sodelovanju z vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi organizirala
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operativne gasilske enote za opravljanje javne gasilske službe v občini Ig in s tem
namenom:
▪ zagotavljala stalno pripravljenost in operativno sposobnost gasilcev;
▪ skrbela za opremljanje prostovoljnih gasilskih društev oz. njihovih operativnih enot z
osebno in skupno zaščitno in reševalno opremo v skladu z merili za organiziranje in
opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč;
▪ skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost in usposobljenost ter usklajeno
delovanje vseh prostovoljnih gasilskih društev;
▪ sodelovala pri izdelavi in rednem ažuriranju operativnega načrta opravljanja gasilske
službe, ki mora biti izdelan ob smiselni uporabi določb Uredbe o vsebini in izdelavi
načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02,17/02, 17/06);
▪ spremljala in evidentirala aktivnosti prostovoljnih gasilskih društev.
Gasilska zveza Ig se s Pogodbo št. 845/001/2009-9 zavezuje še, da bo za vsa prostovoljna
gasilska društva izvajala naslednje naloge:
▪ skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost in usposobljenost prostovoljnih
gasilskih društev v občini Ig;
▪ nakup in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme;
▪ organizirala tekmovanja za vse kategorije članstva;
▪ skrbela za povezovanje s sosednjimi društvi ter predstavljala društva v regiji Ljubljana
I;
▪ organizirala izvajanja zdravniških pregledov;
▪ zagotavljala škodno zavarovanje vozil, zavarovanje v primeru nesreče operativnega
članstva, zavarovanje objektivne odgovornosti poveljniškega kadra;
▪ skrbela za usposabljanje gasilske mladine;
▪ skrbela za povezavo z Občino Ig in usklajeno delovanje s Civilno zaščito Občine Ig;
▪ vsako leto do 30. 9. pripravila finančno ovrednoten plan dela za naslednje leto in ga
posredovala na občino;
▪ pripravila načrt razvojnih programov, ki obsega investicije društev, za obdobje
naslednjih štirih let skladno z investicijskim programom posameznega prostovoljnega
gasilskega društva in ga posredovala občini;
▪ druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva v občini Ig.
Gasilska zveza Ig je v skladu s Pogodbo št. 845/001/2009-9, dolžna v letnem programu
gasilske službe v okviru predvidenih sredstev pripraviti program nalog in aktivnosti za
izvajanje javne gasilske službe, v zvezi z:
▪ organizacijskimi zahtevami,
▪ preventivo na področju varstva pred požarom,
▪ usposabljanjem,
▪ opremljanjem,
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▪
▪
▪
▪

vzdrževanjem gasilske tehnike in opreme,
reševalnimi intervencijami,
delom gasilske mladine,
drugimi nalogami, ki so pomembne za delovanje požarnega varstva in razvoj
prostovoljnih gasilskih društev.

Na podlagi mnenja Računskega sodišča RS (št. 1418-1/2007-2, z dne 26.3.2007), je
skladno s predpisi, da se v eni pogodbi, sklenjeni med občino, prostovoljnimi gasilskimi
društvi in gasilsko zvezo uredijo vsa pomembna vprašanja glede opravljanja javne
gasilske službe. To pomeni, da se v enotni pogodbi na eni strani posebej opredelijo naloge
gasilskih društev, ki jih predvideva četrti odstavek 11. a člen Zakona o gasilstvu in posebej
naloge, ki jih opravlja gasilska zveza in ločeno določijo sredstva, ki so namenjena
gasilskemu društvu za izvajanje gasilske službe.
Računsko sodišče RS je v zvezi s sklepanjem pogodb z gasilsko zvezo izpostavilo (št. 121518/2005-22, z dne 10. 11. 2016), da je sklepanje pogodb z gasilsko zvezo dopustno le pod
pogojem, da ima občina za to podlago v občinskem predpisu, ki določa, da gasilska zveza
opravlja javno službo oz. da je pomembna za razvoj gasilstva.
Občina Ig v letu 2009, v času podpisa pogodbe št. 845/001/2009-9 ni imela sprejetega
predpisa (Odloka o organiziranju in delovanju zaščite in reševanja v občini), ki bi
predstavljal ustrezno podlago za sklepanje pogodb z Gasilsko zvezo Ig, v katerem bi bilo
določeno, da je Gasilska zveza Ig določena kot izvajalka javne gasilske službe v občini za
izvajanje organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva.
Pojasnilo občine Ig
Občina nima sprejetega posebnega programa, načrta ali odloka, saj po navodilih URSZR, in
zadnjega inšpekcijskega pregleda obstoječi dokumenti zadostujejo (Občina Ig, 16. 8. 2017,
po e-pošti).
Ugotovitev 3:
1. Občina Ig nima sprejetega predpisa, ki bi predstavljal ustrezno podlago za sklepanje
pogodb z Gasilsko zvezo Ig.
Odziv občine Ig:
Občinska uprava Ig, skupaj z Gasilsko zvezo Ig in Štabom Civilne zaščite Občine Ig, pripravlja
Odlok o izvajanju javne gasilske službe v Občini Ig.
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6 FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE
6.1 Prihodki - požarna taksa
Občina Ig je v zaključnih računih proračuna občine od leta 2010 do 2016 izkazala
prihodke od požarne takse v skupnem znesku 92.005,00 EUR, kar predstavlja 0,23
odstotka celotnih prihodkov občine v obravnavanem obdobju. Podatki so prikazani v
Preglednici 4. Ministrstvo za finance je leta 2005 izdalo pojasnilo (št. 411-6/2004/10, z
dne 4. 2. 2005), po katerem so sredstva požarne takse, nakazana občinam, v državnem
proračunu evidentirana kot investicijski transfer občinam, zato jih je v občinskem
proračunu potrebno evidentirati kot transferne prihodke. Prihodki iz naslova požarne
takse so v občini Ig knjiženi na kontu 740001 - prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije.
Preglednica 4: Prihodki od požarne takse v primerjavi s celotnimi prihodki občine Ig od
leta 2010 do 2016
Realizacija proračuna občine Ig (v EUR)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vsi prihodki

5.370.785

5.522.141

6.227.502

5.659.335

5.932.891

5.851.183

5.868.862

Požarna taksa

11.055,00

11.835,00

12.642,00

14.333,00

13.040,00

13.977,00

15.123,00

0,21 %

0,21 %

0,20 %

0,25 %

0,22 %

0,24 %

0,26 %

Postavka

Delež požarne takse
v prihodkih občine

Vir: Zaključni račun proračuna občine Ig za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016.

Iz Zaključnih računov proračuna občine Ig v obdobju 2010–2016 sledi, da se sredstva
neporabljene požarne takse, kot namenska sredstva prenašajo v prihodnje proračunsko
leto.
Opomba:
V Zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011 je navedeno, da so na kontu
740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije knjiženi prihodki iz
naslova požarne takse v skupni višini 11.835 EUR in predstavljajo namenski prihodek
proračuna, ter se prenašajo v proračun leta 2012 (str. 5). Na zadnji strani dokumenta je
navedeno, da se v leto 2012 prenašajo neporabljena sredstva požarne takse v višini
11.050 EUR.
V skladu z 58. členom Zakonom o varstvu pred požarom in v skladu z Zakonom o gasilstvu
s sredstvi požarnega sklada razpolaga odbor, ki ga imenuje župan. Odbor dela in odloča
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na sejah. Naloga odbora je, da skladno z zakonodajo sredstva požarnega sklada strogo
namensko porabi za nakup gasilske zaščitne opreme ali za nakup gasilskih vozil. Odbor
dela v skladu s Poslovnikom o delu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
ki ga potrdi občinski svet (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2017;
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv7.htm)
5.2 Načrtovanje sredstev za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih
Preglednica 5: Sredstva proračuna občine Ig v letu 2015 in 2016 za obrambo in ukrepe ob
izrednih dogodkih

7 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

2015
Sprejeti
Realizacija
proračun
282.341,88 268.642,01

2016
Sprejeti
Realizacija
proračun
278.802,00
264.338,90

703

282.341,88

268.642,01

278.802,00

264.338,90

16.889,88

16.002,01

15.310,00

13.646,90

16.889,88

16.002,01

15.310,00

13.646,90

265.452,00

252.640,00

263.492,00

250.692,00

265.452,00

252.640,00

263.492,00

250.692,00

91.300,00

91.300,00

105.900,00

105.900,00

174.152,00

161.340,00

130.815,00

130.815,00

/

/

26.777,00

13.977,00

/

/

26.777,00

13.977,00

PP/konto Opis
Civilna zaščita in protipožarna varnost
Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
7039001
pomoč
1007000
Civilna zaščita
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in
7039002
pomoč
1007001
Gasilci
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
412000
in ustanovam
Investicijski transferi drugim izvajalcem
431500
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
1007002
Gasilci taksa
Investicijski transferi drugim izvajalcem
431500
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki
Odhodki občine - skupaj
Delež realiziranih odhodkov za obrambo in ukrepe ob
izrednih dogodkih v odhodkih občine

5.665.976,90

5.053.282,23

4,74 %

5,23 %

Vir: Zaključni račun proračuna občine Ig za leta 2015 in 2016.

Občina Ig v Zaključnem računu proračuna za leto 2016 navaja:
Postavka: 1007001 GASILCI, skupaj sredstev 236.715,00 EUR
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s podpisano pogodbo za izvajanje javne gasilske službe v Občini Ig za leto 2016
so sredstva razporejena skladno z zahtevki Gasilske zveze Ig glede na investicije in tekoče
transfere. Prejeti zahtevki Gasilske zveze Ig so bili skladni s potrjenim načrtom in
nujnostjo zagotavljanja požarnega varstva za: strokovna usposabljanja gasilcev,
Stran 29 od 42

zdravniški pregledi, tehnični pregledi, zavarovanja vozil in odgovornosti, izobraževanja
gasilcev, redne servise gasilske opreme in vozil ter dokup gasilske opreme. Sem sodi tudi
vzdrževanje nepremičnin, refundacija intervencij ter sredstva za samo delovanje Gasilske
zveze Ig ter vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini Ig. Požarna taksa iz naslova
požarnega sklada, je bila za leto 2015 nakazana na podlagi Sklepa Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada, v letu 2016, zato so bila sredstva tudi prenesena v leto 2016.
Pogodba o sofinanciranju javne gasilske službe v občini Ig je bila v celoti realizirana v letu
2016.
Postavka: 1007002 GASILCI TAKSA, skupaj sredstev 13.977,00 EUR
Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sredstev požarne takse so bila dodeljena in porabljena sredstva za gasilsko in
zaščitno opremo, s katero se vzdržuje boljše stanje pripravljenosti in opremljenosti
osebne opreme gasilcev.
Izhodišča, na katerih so temeljili izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko načrta razvojnih programov
Izhodišče je bila dodeljena in nakazana požarna taksa iz naslova URSZR.
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 2015 izvedenem
nadzoru ugotovil, da Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Občine Ig nima sprejetega Poslovnik o delu odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi
požarnega sklada. Občinski svet Občine Ig je šele na 18. redni seji 8. 3. 2017 obravnaval in
sprejel Poslovnik o delu odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Občine Ig.
Ugotovitev 4:
Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ig v letu 2016 ni
imel sprejetega Poslovnika o delu odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi
požarnega sklada.

Odziv občine Ig:
Občinska uprava Ig je v letu 2016 pristopila k pripravi Poslovnika o delu odbora za
razpolaganje z dodeljenimi s sredstvi požarnega sklada, ta je bil obravnavan in sprejet na
18. redni seji Občinskega sveta dne, 8.3.2017, ter na seji Odbora za razpolaganje z sredstvi
požarnega sklada, z dne 17.3.2016.
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Občina je z Gasilsko zvezo Ig sklenila pogodbo o (so)financiranju javne gasilske službe za
leto 2016, 1. 7. 2016 pa še Aneks k pogodbi o (so)financiranju javne gasilske službe za leto
2016 (št. 8451-0001/2016-243, z dne 1. 7. 2016).
Občina Ig je dne 1. 7. 2016 z Gasilsko zvezo Ig podpisala Aneks h pogodbi o
(so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 (št. 8451-0001/2016-243). Z Aneksom
so se zagotovila dodatna sredstva v višini 12.800,00 EUR za investicijske transferje, pri
čemer ni podrobnejše opredelitve investicijskih transferjev. Aneks h pogodbi v osnovni
pogodbi Pogodbo o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 ni predviden.
4. člen Pogodbe o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 določa, da je na
občnem zboru Gasilske zveze Ig potrjen finančni plan obvezna priloga k pogodbi. 21.
Občni zbor Gasilske zveze občine Ig je, kot je razvidno iz vabila in zapisnika (na občini Ig
sprejet 1. 7. 2016, št. zadeve 8452-0001/2015), potekal 31. 3. 2016, ob 19. uri, v Gostišču
na Kureščku. Na občnem zboru Gasilske zveze občine Ig je bil pod točko 9. dnevnega reda
sprejet tudi delovni in finančni načrt za leto 2016. V njem so predvideni prihodki na
postavki 412000 - Tekoči transferji v višini 105.900,00 EUR in na postavki 431500 Investicijski transferji v višini 130.815,00 EUR. Pri tem je posebej naveden podatek o
požarni taksi v višini 12.812,00 EU. Skupaj načrtovani prihodki Gasilske zveze Ig iz
naslova proračuna občne Ig za leto 2016 so znašali 249.527,00 EUR, kar je manj, kot je
občina Ig načrtovala v proračunu za leto 2016 (263.492,00 EUR). Finančni načrt Gasilske
zveze Ig za leto 2016 vsebuje le postavki Tekoči transferji in Investicijski transferji in ne
vsebuje načrta finančnih prihodkov zveze za leto 2016. Občina Ig in Gasilska zveza Ig sta
v Pogodbi (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 določila sredstva in sicer
postavka 412000 - Tekoči transferji v višini 105.900,00 EUR in postavka 431500 Investicijski transferji v višini 118.015,00 EUR oz. skupaj 223.915,00 EUR.

Ugotovitev 5:
1. 5. člen Pogodbe o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016, podpisana 28. 1.
2016, določa, da je obvezna priloga k pogodbi na občnem zboru Gasilske zveze Ig
potrjen finančni plan. 21. Občni zbor Gasilske zveze občine Ig je potekal 31. 3. 2016.
Posledično je bilo kršeno določilo 5. člena pogodbe.
2. Občina Ig je v proračunu za leto 2016 načrtovala za Delovanje sistema za zaščito,
reševanje in pomoč skupaj 263.492,00 EUR, kar je za 5,6 % več sredstev, kot jih je
načrtovala Gasilska zveza Ig v svojem finančnem načrtu za leto 2016 (249.527,00
EUR).
3. V Pogodbi o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 je opredeljeno skupaj
223.915,00 EUR sredstev.
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Odziv občine Ig
Občinska uprava Ig in Gasilska zveza Ig, z vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi v Občini,
bo v letu 2018 pristopila k pripravi Pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe Občine
Ig, kjer bo upoštevan predložen načrt Gasilske zveze Ig, kateri je predhodno že usklajen na
upravnem odboru Gasilske zveze Ig Ig, katerega sestavljajo predstavniki vseh desetih
prostovoljnih gasilskih društev.
Razlika sredstev na proračunski postavki GASILCI 1007001 je nastala zaradi
administrativne napake pri vodenju odhodkov in sicer odhodkov požarne takse, katera je
bila naknadno z Rebalansom-1 dodana na novi proračunski postavki GASILCI TAKSA
1007002. Znesek 12.800 je bil dodan z aneksom, znesek 13.977,00 eur pa je bil v letu 2016
nakazan za takso iz leta 2015, to je torej skupaj 26.797,00 eur. V prihodnje bo na odhodkih
požarne takse upoštevan le odhodek požarne takse za eno leto in ne za dve, kot je to bilo v
letu 2016
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 2015 izvedenem
nadzoru ugotovil (Zapisnik inšpekcijskega nadzora, št. 0611-1807/2015-1, z dne 9. 6.
2015) , da iz dvostranskih pogodb med občino Ig in posameznim prostovoljnim gasilskim
društvom ni razviden delež financiranja posameznih prostovoljnih gasilskih društev.
Inšpektorat je občino Ig z dopisom št. 0611-1807/2015-5, z dne 13. 1. 2016, na podlagi
ugotovitev inšpekcijskega nadzora s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (št. 0611-1807/2015-1, z dne 9. 6. 2015 in 0611-1807/2015-3, z dne 7. 1.
2016), pri sklepanju pogodb z gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Ig, opozoril na nujnost
upoštevanja 11.a člena Zakona o gasilstvu.
11.a člen Zakona o gasilstvu določa, da se v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe za
gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva, ki jih zagotavlja pristojni
občinski organ za opravljanje javne gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij,
usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja oziroma pravice, ki
jih ta zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina namenja za
usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti.
Računsko sodišče RS (št. 1215-18/2005-22, z dne 10. 11. 2016) je ob tem opozorilo, da je
potrebno zagotoviti financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti gasilske javne službe na
podlagi sprejetega letnega načrta varstva pred požarom (6. člen Zakona o gasilstvu) in
določiti sredstva za vsako prostovoljno gasilsko društvo, ki ga je določila za opravljanje
gasilske javne službe v občini. Pogodba mora ob tem vsebovati vse obvezne sestavine, ki
jih opredeljuje Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
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Iz Finančnega poročila Gasilske zveze Ig za leto 2016 (Zapisnik 22. Občnega zbora
Gasilske zveze Ig, z dne 31. 3. 2017) sledi, da so v letu 2016 znašali skupni odhodki
prostovoljnim gasilskim društvom 223.498,69 EUR. Odhodke po posameznih
prostovoljnih gasilskih društvih prikazuje Preglednica 6.
Preglednica 6: Odhodki Gasilske zveze Ig po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih
v letu 2016
Prostovoljno gasilsko društvo

Odhodki v EUR

Brest

4.851,83

Golo

20.567,80

Ig

21.994,02

Iška loka

3.901,44

Iška vas

5.605,11

Kot - Staje

27.437,55

Matena

5.491,81

Škrilje

9.615,76

Tomišelj

72.728,17

Vrbljene - Strahomer

51.305,20

Skupaj

223.498,69

(vir: Finančno poročilo Gasilske zveze Ig za leto 2016, z dne 31. 3. 2017)

5. člen Pogodbe o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 vsebuje določbo, da
Gasilska zveza Ig k pogodbi priloži točkovnik oz. merila dodeljevanja sredstev društvom.
Gasilska zveza Ig ima izdelana dva točkovnika na podlagi katerih ocenjuje prostovoljna
gasilska društva. Iz končnega izračuna je nadalje razviden način razdelitve sredstev
prostovoljnim gasilskim društvom na podlagi prejetih ocen. Posamezno prostovoljno
gasilsko društvo prejme delež skupnih sredstev, ki je enak deležu vseh točk, ki jih v okviru
ocenjevanja doseže (Preglednica 7).

Preglednica 7: Število točk na podlagi ocenjevanja in višina sredstev za posamezno
prostovoljno gasilsko društvo za leto 2016
Prostovoljno gasilsko društvo

Število točk % vseh točk
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Višina sredstev v EUR

Brest
Golo
Ig
Iška Loka
Iška vas
Kot - Staje
Matena
Škrilje
Tomišelj
Vrbljene - Strahomer
Skupaj

621
1254
1867
940
759
481
882
798
1298
521
9421

6,59
13,31
19,82
9,98
8,06
5,11
9,36
8,47
13,78
5,53
100

1.318,33
2.662,14
3.963,49
1.995,54
1.611,29
1.021,12
1.872,41
1.694,09
2.755,55
1.106,04
20.000,00

(vir: točkovnik Gasilske zveze Ig, lastni preračun)

Analiza odhodkov Gasilske zveze Ig posameznim prostovoljnim gasilskim društvom v
občini Ig za leto 2016 kaže, da se skupna sredstva niso razporedila po točkovniku
(Preglednica 8).
Preglednica 8: Število točk na podlagi ocenjevanja in višina sredstev za posamezno
prostovoljno gasilsko društvo za leto 2016 glede na vsa sredstva
Prostovoljno gasilsko društvo
Brest
Golo
Ig
Iška Loka
Iška vas
Kot - Staje
Matena
Škrilje
Tomišelj
Vrbljene - Strahomer
Skupaj

Število
% vseh
Višina vseh
točk
točk sredstev v EUR
621
4.851,83
6,59
1254 13,31
20.567,80
1867 19,82
21.994,02
940
3.901,44
9,98
759
5.605,11
8,06
481
27.437,55
5,11
882
5.491,81
9,36
798
9.615,76
8,47
1298 13,78
72.728,17
521
51.305,20
5,53
9421
100
223.498,69

% vseh
sredstev
2,17
9,20
9,84
1,75
2,51
12,28
2,46
4,30
32,54
22,96
100

(vir: Točkovnik Gasilske zveze Ig, Finančno poročilo Gasilske zveze Ig za leto 2016, z dne 31. 3. 2017, lastni
preračun)
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Brest
Vrbljene Strahomer

35,00

Golo

30,00
25,00
20,00

Tomišelj

15,00

Ig

10,00
5,00
0,00

Škrilje

Iška Loka

Matena

Iška vas

% točk
% sredstev

Kot - Staje

Slika 7: Odstotek točk na podlagi ocenjevanja in % sredstev za posamezno prostovoljno
gasilsko društvo za leto 2016 glede na vsa sredstva (vir: lastni izračun)
5. člen Pogodbe o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 vsebuje določbo, da
Gasilska zveza Ig k pogodbi priloži potrjen finančni plan Gasilske zveze Ig za leto 2016, ki
vsebuje seznam opreme in drugih načrtovanih investicij v okviru posameznega društva.
Posamezna prostovoljna gasilska društva so Gasilski zvezi Ig posredovala seznam opreme
in investicij.
Ugotovitev 6:
1. Pogodba o (so)financiranju javne gasilske službe za leto 2016 ne opredeljuje sredstev
za vsako prostovoljno gasilsko društvo, ki ga je občina Ig določila za opravljanje
gasilske javne službe v občini, kar je v nasprotju z 11.a členom Zakona o gasilstvu.
2. Občina Ig ni sprejela letnega načrta varstva pred požarom za leto 2016.
Odziv občine Ig:
Občinska uprava Ig, skupaj z Gasilsko zvezo Ig je v pripravi nove Pogodbe o opravljanju
javne gasilske službe ter Pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe Občine Ig, ki bo
skladna z zahtevami Računskega sodišča z 11.a členom Zakona o gasilstvu.
Gasilska zveza Ig ima sprejet točkovnik, kjer posameznim gasilskim društvom, na podlagi
izpolnjevanja zahtev vseh društev, določijo višino točke in nato dodelijo sredstva za
delovanje društev - za tekoče transfere društev; teh sredstev je načrtovanih in za tekoče
transfere društev nakazanih 20.000,00 eur. Glede na aktivnost posameznega društva, le-ta
prejmejo različno višino sredstev.
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Gasilska zveza Ig pa nato glede na sprejet načrt investicij, posameznemu društvu nameni še
investicijska sredstva, ki pa niso del točkovnika. V točkovniku niso zavzeta niti sredstva, ki
so namenjena: vzdrževanju opreme, za zdravniške preglede, servis vozil, izobraževanje,
povračilo stroškov intervencij, stroški alarmiranja, stroški tekmovanj in zavarovanja. Zato
prihaja do razlike med točkovnikom in dejanskim nakazilom vseh sredstev društvom.
Občinska uprava Ig, skupaj z Gasilsko zvezo Ig je v pripravi nove Pogodbe o opravljanju
javne gasilske službe ter Pogodbe o sofinanciranju javne gasilske službe Občine Ig, ki bo
skladna z zahtevami Računskega sodišča z 11.a členom Zakona o gasilstvu.

Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ig je v letu 2016
sprejel sklep, da se sredstva požarne takse v višini 15.123,00 EUR v letu 2016 namenijo
za nakup zaščitne opreme za gasilska društva v Občini Ig in sicer v skupni višini 18.456,94
EUR (vir: Zapisnik Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
Občine Ig, z dne 23. 2. 2017). Občina Ig je v proračunu za leto 2016 načrtovala 26.777,00
EUR prihodkov in prav toliko odhodkov od požarne takse.
Odgovor občine Ig, z dne 5. 9. 2017:
GZ Ig ima v mesecu oktobru, to je mesec požarne varnosti pregled vseh društev v GZ. Komisijo
sestavljajo vodstvo in poveljstvo GZ ter tehnična komisija pri GZ Ig, naloga je da se pregleda
poslovanje društva, vzdrževanje opreme in ugotavljajo potrebo po opremi. Ob pregledu
društva je bilo iz strani tehnične komisije predlagano, da se nabavi tudi zaščitne obleke, kajti
zaščitne obleke s katerimi gredo gasilci v ogenj in morajo biti varne za naše prostovoljne
gasilce, imajo tudi rok trajanja, kar pregleduje tudi republiški inšpektor, pregled so imeli
letošnjo pomlad v PGD Ig.
Komisija je predlagala, da se nabavi obleke za društva:
- PGD I. kategorije – 2 kosa,
- PGD II. kategorije – 3 kosi,
- PGD III. kategorije pa obleke niso dobili, ker jim je konec leta 2015, obleke dodelila in
razdelila GZS.
Obleke, nove podkape in zaščitne škornje so bili razdeljene po društvih, glede na priložen
zapisnik požarne takse.
Financiranje zaščitne opreme je v celoti plačala GZ Ig, ker se je izvedlo skupno naročilo za
potrebe vseh društev. Gasilska zveza je skladno z prejetimi sredstvi požarne takse, za nakup
gasilske zaščitne opreme s strani Občine Ig prejela nakazilo v višini 15.123,00 eur, razliko je
pokrila sama.
Predlog za nakup tovrstne zaščitne opreme je bil podan v razpravo tudi UO GZ Ig, ki je v
skladu z načrtom nakupov, ga potrdi Občni zbor GZ. Nato je tehnična komisija, ki jo vodi
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Boštjan Bukovec pridobila tri ponudbe (Gamat, Stami, MiStar) in izbran je bil Stami
d.o.o. Obleke so bile dobavljene konec leta 2016, nato jih je dobavitelj še prilagodil glede na
velikost za točno določene operativne člane, ki potrebujejo obleke, po navadi dobijo nove
obleke gasilci, ki opravljajo notranje napade. Obleke so bile društvom razdeljene v letu
2017.
Mnenje:
1. Načrtovanje višine porabe sredstev požarnega sklada Občine Ig za leto 2016 ni
usklajeno s proračunom Občine Ig za leto 2016.
Odziv občine Ig:
Pri načrtovanju višine porabe sredstev požarne takse prihaja do razlike do višine dejanskega
prejema sredstev. V odhodkih je načrtovan znesek za leto 2015, kateri pa pri načrtovanju
proračuna za leto 2016 (začetek novembra 2015) še ni bil natančen. Znesek požarne takse
za leto 2015 je bil nakazan 30. 3. 2016.
Kot je bilo že obrazloženo, je pri načrtovanja požarne takse, pomotoma v letu 2016
načrtovan odhodek za dve leti, torej za leto 2015 in tekoče leto 2016. Natančen znesek za
leto 2016 pridobimo šele v januarju 2017.
Občina Ig prejema obvestilo o višini požarne takse do predvidoma 15. v mesecu za mesec
nazaj, nakazilo pa je običajno zamaknjeno še za mesec dni, zato prihaja do razlike med
načrtovanim in dejanskim odhodkom požarne takse, pri pripravi proračuna za požarno
takso v višini 3 mesecev.
Administrativno napako podvojenega odhodka na požarni taksi bomo odpravili v
proračunskem letu 2018.
Nadzorni odbor Občine Ig je izvedel nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izvedbe
postopka investicije – gasilsko vozilo Prostovoljnega gasilskega društva VrbljeneStrahomer, izvedene v letu 2016.
Prostovoljno gasilsko društvo Vrbljene-Strahomer je izvedlo investicijo v nabavo
gasilskega vozila v skupni vrednosti 133.000 EUR. Preglednica 9, na podlagi podatkov
občine Ig z dne 5. 9. 2017, prikazuje podatke o stroških in virih sredstev investicije.

Preglednica 9: Stroški in viri sredstev za investicijo gasilsko vozilo Prostovoljnega
gasilskega društva Vrbljene-Strahomer izvedeno v letu 2016 (vir: Občina Ig, 5. 9. 2017)
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Vrsta stroška
Podvozje Man
Nadgradnja Euro GV
Barvanje kabine
Odgon
SKUPAJ

V EUR
29.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
133.000,00

Viri sredstev

V EUR

PGD V-S* prodaja starega vozila
PGD V-S* - lastna sredstva
Gasilska zveza Ig
Občina Ig
SKUPAJ

% celotne
vrednosti

11.000,00
30.000,00
53.000,00
50.000,00
133.000,00

30,8
39,9
37,6

Opomba:
* PGD V-S - Prostovoljno gasilsko društvo Vrbljene-Strahomer
Vir: Občina Ig
Celotno storitev je izvedlo podjetje:
- WEBO
dekontaminacija,
oprema
84, Dragomelj, 1230 Domžale.

in

proizvodi,

d.o.o.,

Dragomelj

Podjetje WEBO d.o.o je izvedlo nakup in dobavo nove nadgradnje AC-24/70 v višini
30.000 EUR (Avansni račun TRG-001-1177, z dne 18. 10 2016). Sredstva Gasilske zveze
Ig za plačilo storitve znaša 15.000 EUR ali 50 % celotne vrednosti.
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) v drugem odstavku 23. člena določa,
da se Zakon o javnem naročanju uporablja tudi za oddajo javnih naročil blaga in storitev
na splošnem področju, ki jih naročniki iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena Zakon
o javnem naročanju, ki morajo pravila javnega naročanja upoštevati za oddajo javnih
naročil na splošnem področju, z več kakor 50 odstotnim deležem subvencionirajo ali
sofinancirajo društvom, ustanovam ali zavodom, če je ocenjena vrednost blaga ali storitev
brez DDV enaka ali višja od 40.000 eurov.

Odgovor Občine Ig, z dne 5. 9. 2017
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PGD Vrbljene Strahomer je pred nakupom avtocisterne izvedla postopek zbiranja
ponudb.
Ugotovitev 7:
Prostovoljno gasilsko društvo Vrbljene-Strahomer je v primeru naročila storitve
nadgradnje gasilskega vozila v letu 2016 izvedla po postopku zbiranja ponudb.

Odziv občine Ig
Pri zasledovanju zakonodaje pri nakupu avtomobila je Občinska uprava Ig obvestila
Gasilsko zvezo Ig na nujnost upoštevanja veljavne zakonodaje pri naročilu.
Gasilska zveza Ig se je pri nakupu opirala na 3. odstavek 9. člena ZJN-3 , da Občina Ig ni
sofinancirala nakupa avtomobila v višini več kot 50 odstotkov. Izhajali so iz dejstva, da bo
občina sofinancirala delež v višini do 40%, sofinanciran je bil delež 37,60%.
GD Vrbljene Strahomer je pred nakupom avtomobila, zaradi pridobitve najugodnejše
ponudbe in pogajanja s ceno, pridobila tri ponudbe.
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7. ZAKLJUČNO MNENJE IN PRIPOROČILA
Občina Ig samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene
z Zakonom o lokalni samoupravi in s Statutom. Pri tem občina za zadovoljevanje potreb
svojih prebivalcev med drugim skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč ter upravlja
občinsko premoženje.
V okviru izvedenega nadzora se je sledilo naslednjim ciljem:
- proučiti normativno ureditev področja zaščite, reševanja in pomoči,
- proučiti pristojnosti in obveznosti občine Ig na področju požarne varnosti in gasilstva,
- preveriti ustreznost aktov občine Ig na področju zaščite, reševanja in pomoči,
- analizirati ocene ogroženosti za občino Ig,
- analizirati načrtovanje in organizacija zaščite, reševanja in pomoči v občini Ig,
- analizirati proračunska sredstva v letu 2016 občine Ig namenjenih področju zaščite,
reševanja in pomoči,
- preveriti prihodke in odhodke požarne takse v letu 2016 ter financiranje izbranih
investicij na predmetnem področju,
- preveriti pravilnost izvrševanja pogodb o opravljanju lokalne gasilske javne službe.
Cilji nadzora so bili po večini uresničeni.
Občina Ig je v času nadzora posredovala vse zahtevane podatke in odgovore ter omogočila
vpogled v listine, ki so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora. Občina Ig je 8. 1. 2018
podala odzivno poročilo na Predlog poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
nad pravilnostjo in gospodarnostjo porabe proračunskih sredstev namenjenih Gasilski
zvezi občine Ig v letu 2016.
Zaključno mnenje:
Nadzorni odbor je ugotovil, da je Občina Ig in Gasilska zveza Ig v nadzorovanem obdobju
na nadzorovanem področju v pretežnem delu poslovala s predpisi ter izvajala nadzor nad
področjem zaščite in reševanja na območju svoje pristojnosti ter nad delovanjem Gasilske
zveze Ig ter posameznih prostovoljnih gasilskih društev, prejemnic javnih sredstev občine
Ig.

Priporočila v zvezi s predmetnim nadzorom:
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Priporočilo 1
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času sprejme vse potrebne načrte zaščite in reševanja,
ki se izdelujejo na ravni občine v skladu z Oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi
nesrečami za ljubljansko regijo.
Priporočilo 2
Občina Ig naj v najkrajšem možnem času sprejme predpis, ki bi predstavljal ustrezno
podlago za sklepanje pogodb z Gasilsko zvezo Ig.
Priporočilo 3
Občina Ig naj vzpostavi ustreznejše mehanizme nadzora nad porabo javnih sredstev na
področju zaščite in reševanja.
Priporočilo 4
V Pogodbi o (so)financiranju javne gasilske službe se naj opredelijo sredstva za vsako
prostovoljno gasilsko društvo, ki ga je občina Ig določila za opravljanje gasilske javne
službe v občini.
Priporočilo 5
Občina Ig naj v prihodnje dosledneje in bolj pravočasno sprejema letni načrt varstva pred
požarom in drugih aktov.
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8 ZAKLJUČEK
V skladu z 29. členom Poslovnika Nadzornega odbora občine Ig (Uradne objave, številka
6, november 2016) se poročilo posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in
županu.
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 47. člena Statuta Občine Ig so
nadzorovane osebe dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge Nadzornega
odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročila Nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi
upoštevati priporočila in predloge Nadzornega odbora.
V skladu s 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ig sta Nadzorni odbor
Občine Ig in občinska uprava dolžna objaviti poročilo s priporočili in predlogi na spletni
strani občine.
Petra Krajzel, predsednica

dr. Anton Dvoršek, namestnik predsednice

Mag. Irena Kumše, članica

Nataša Pangerc, članica

dr. Simon Starček, član
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