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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

425-1/2014-5 - DGZR
22.04.2014

Zadeva:

Zapis 142. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je bil naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 141. redne seje Odbora;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec februar;
Potrditev sklepov Komisije za opremo;
Potrditev dopolnitve Letnega načrta požarnega sklada za leto 2014;
Razno:

Odsotna: mag. Biserka Hirci
Prisotni člani odbora dr. Ivan Skubic, Igor Vrhovec, Igor Bole, Tomaž Kučič, Franci Petek, Jošt
Jakša, Mateja Lamovšek in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red in sprejeli
sklepe na 142. redni seji, dne 6. 3. 2014:
AD 1
142/1

Sklep: Odbor je zapisnik 141. redne seje soglasno potrdil.
AD 2

142/2

Sklep: Odbor je soglasno potrdil predlagano razdelitev sredstev požarne takse lokalnim
skupnostim za mesec februar 2014 v vrednosti 363.343,00 EUR. Razdelitev je razvidna iz
priložene razpredelnice.
AD 3

142/3

Delo komisije za opremo je predstavil predsednik, Franci Petek. Poudaril je pomembnost
pravočasne seznanitve komisije s potrebami oz. predlogi načrtov nakupov za prihodnje
leto. V letošnjem letu je bil letni načrt porabe sredstev požarnega sklada za leto 2014
potrjen v mesecu decembru, komisija je predloge nabav za posamezne enote oz. skladišča
potrjevala v mesecu februarju. Komisija je predlagala odboru naslednje sklepe, ki jih je
sprejela na svoji seji:
- za ICZR Ig Gasilsko šolo se potrdi program za redno delovanje šole v vrednosti
115.000 EUR, za podcenter Sežano se sredstva zagotovijo, v kolikor se bo tekom
leta pokazal vir neporabljenih sredstev, sredstva za podcenter Pekre so
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

zagotovljena s prenosom finančnih sredstev za nakup manjkajoče opreme v
vrednosti 56.000 EUR;
- predlog načrta za Kras je pripravljen po sklopih, katerega prvi sklop predstavlja
najnujnejši nakup. Glede na to, da so sredstva načrtovana v letnem načrtu PS, se
zagotovi nakup armature za razvod vode v vrednosti 65.000 EUR.
- Predlog za nakup pogonskih enot za pogon kolutov za navijanje vodnih pregrad in
za pogon Vikoma Skimmer Komara 50 oljnega posnemalnika se zaenkrat ne more
potrditi, ker ni na razpolago dovolj sredstev.
Sklep: Odbor za razpolaganje sredstev požarnega sklada potrdi odločitve Komisije za
opremo, in sicer se za redno delovanje gasilske šole nameni 115.000,00 EUR, za
stezo IDA v Pekrah 56.000,00 EUR, za program »Kras« se namenijo sredstva v višini
65.000,00 EUR za nakup armature za razvod vode ter vzorca nahrbtnikov, v katerima
se nosi 3C cevi dolžine 45 m v drugem pa so VT D cevi s kolutom. Za pogonsko enoto
za Vikoma trenutno ni sredstev na razpolago, nabavile se bodo tekom leta, v kolikor se
bodo izkazala neporabljena sredstva ali pa se v dogovoru z URSZR, sredstva za
nakup pogonskih enot, namenijo iz sredstev za primer velikih poplav.

AD 4
142/4

Člani odbora so se seznanili z dopolnitvami letnega načrta požarnega sklada za leto 2014
že na prejšnji seji. Do seje v marcu so lahko podali pripombe in predloge, ki pa jih ni bilo.
Sklep: Odbor se je seznanil z dopolnitvijo letnega načrta za leto 2014 in ga soglasno
potrdil.

Seja zaključena ob 10.15.

Zapisala:
Ana Stropnik

Poslano:
- Članom odbora
- Darko But, generalni direktor URSZR

Vloženo:
- v zadevo

Bojan Kopač
predsednik

