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Zapis 140. redne seje

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1.
2.
3.
4.



Potrditev zapisnika 138. redne in 139. korespondenčne seje Odbora;
Potrditev Načrta porabe sredstev požarnega sklada za leto 2014;
Pregled finančnega stanja;
Razno:
potrditev razdelilnikov opreme;
imenovanje člana v komisijah pri Odboru za razpolaganje s sredstvi Požarnega sklada;

Odsoten: Jošt Jakša
Prisotni člani odbora Mojca Boc, Zdenka Bokal, Mateja Lamovšek, Igor Vrhovec, Igor Bole,
Tomaž Kučič, Franci Petek in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red in
sprejeli sklepe na 140. redni seji, dne 11. 12. 2013:
AD 1
140/1

Odbor je zapisnika 138. redne seje in 139. korespondenčne seje soglasno potrdil.
AD 2

140/2

Odbor se je seznanil z Načrtom porabe sredstev požarnega sklada in podal naslednje
pripombe, ki se vnesejo v načrt:
 v vizitko načrta se dodatno vpiše sestavo odbora;
 V četrtem poglavju se doda nov podnaslov »načrt porabe sredstev za leto 2013«;
 V petem poglavju v prvem stavku se spremeni besedilo. Poudariti je treba, da gre
pri prenosu sredstev za sredstva iz leta 2013, ki so namenjena za nakup opreme,
in se iz različnih vzrokov še ni realiziral v letošnjem letu. Postopki so v teku in
njihov zaključek se predvideva v letu 2014.
Sklep: Odbor soglasno potrdi predlagani Načrt porabe sredstev požarnega sklada za leto
2014 s predlaganimi pripombami.
AD 3

140/3

Članom je bila predstavljena realizacija načrta porabe sredstev za leto 2013:
Realizirana in plačana je bila naslednja oprema načrtovana v letu 2013: pozivniki in
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

radijske postaje, tudi pozivniki za l. 2014, oprema »Kras« (razen brezrokavnikov), dežni
plašči, baraže, termo kamere, steza IDA Pekre, bazeni, kompresorska postaja, kovinske
tlačne posode z ventili, dekontaminacijske postaje, oprema za RKB zaščito, mobilni znak,
oljni posnemovalec.
Realizirano je bilo tudi sofinanciranje gasilskih vozil za program »Kras«, sklenjene so bile
pogodbe in aneksi z Gasilsko zvezo Slovenije. Za usposabljanje gasilcev je bilo
porabljenih 37.645,90 EUR več, kot je bilo načrtovano. ICZR Ig, Gasilska šola je letos
porabila vsa načrtovana sredstva in, če prištejemo še realizacijo sredstev v januarju 2013,
katerih postopki so se prenesli iz leta 2012, je bilo porabljenih za približno 20.000 EUR več
od načrtovanih.
V realizacijo iz leta 2013 v leto 2014 se prenesejo sredstva za nakup dihalnih aparatov,
agregatov, kemičnih detektorjev, posodobitev poligonov in nakup modularnih enot za
Sežano in Ig, opremo za stezo IDA Pekre in nakup četrte dekontaminacijske postaje.
V letošnjem letu se ni izvedel nakup hidravlične črpalke in ni se še objavil javni razpis
RRN, ki so bile izbrane v letih 2012 in 2013.
Sklep: Odbor se je seznanil s porabo načrtovanih sredstev in izvedenimi postopki javnega
naročanja ter potrdil višja zneska, ki odstopata od načrtovanih sredstev za GZS in Gasilsko
šolo na Igu. Odbor zahteva, da Uprava RS za zaščito in reševanje seznani odbor o višini,
namenu in porabi sredstev ICZR, ki jih dobi iz naslova lastne dejavnosti.

AD 4
140/4

Predsednica Komisije za RRN je seznanila odbor o predlogu dr. Aleša Juga, člana Komisije
za RRN, s katerim je želel predlagati spremembo načina izbora in potrjevanja tem razvojno
raziskovalnih nalog. G. Jug je svoj predlog prikazal s spremembo Poslovnika o delovanju
odbora, ki pa po mnenju ostalih članov Komisije za RRN ni pristojen, tako kot tudi ne
komisija, da bi odločal o spremembah poslovnika od delu odbora za razpolaganje sredstev
požarnega sklada. Komisija bo svoje končno mnenje in sprejete sklepe predstavila odboru,
ko se bo sestala v polni zasedbi in kot taka potrdila končne odločitve. Predvideni sestanek
komisije v decembru se je prestavil v januar, tako da poročilo sledi v začetku naslednjega
leta.
Sklep 1: Člani odbora se strinjajo z mnenjem predsednice Komisije za RRN in pričakujejo
končno poročilo komisije. Odbor je opozoril na namembnost požarne takse, ki je določena z
zakonom, zato ni možnosti, da bi se sredstva razporejala in porabljala za namene, ki niso
določeni z zakonom.
V potrditev so bili razdeljeni razdelilniki opreme, ki se je kupila v letošnjem letu. Nanašajo
se na delitev izolirnih dihalnih aparatov (225 kos in ne 229 kos, kot je bil prvotni razdelilnik),
mobilnih radijskih postaj (190 kos), ročnih radijskih postaj (551 kos), poveljniških pozivnikov
(90 kos) in navadnih pozivnikov (2320 kos). Razdelilnike je pripravila GZS, na podlagi
katerih se bo oprema razdelila po gasilskih zvezah po Sloveniji.
Sklep 2: Odbor soglasno potrjuje razdelilnike opreme, ki jih je pripravila GZS. Razdelilnik
za termo kamere se bo pripravil v začetku leta 2014.
Z imenovanjem poveljnika GZS v Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, se
nadalje v Komisijo za opremo kot predsednik in v Komisijo za razvojno raziskovalne naloge
kot član, predlaga poveljnika GZS. G. Franci Petek sprejme obe funkciji.
Sklep 3: Odbor soglasno potrdi g. Francija Petka za predsednika Komisije za opremo in
člana Komisije za RRN pri Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Seja zaključena ob 11.00.

Zapisala:
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom odbora
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