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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

425-1/2014-4 - DGZR
24.03.2014

Zadeva:

Zapis 141. redne seje

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

Potrditev zapisnika 140. redne seje Odbora;
Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec januar;
Obravnava Letnega poročila požarnega sklada za leto 2013;
Razno:

Odsotni: Mojca Boc, Mateja Lamovšek
Prisotni člani odbora Zdenka Bokal, Igor Vrhovec, Igor Bole, Tomaž Kučič, Franci Petek, Jošt
Jakša in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red in sprejeli sklepe na 141.
redni seji, dne 4. 2. 2014:
AD 1
141/1

Sklep: Odbor je zapisnik 140. redne seje soglasno potrdil.
AD 2

141/2

Sklep: Odbor je soglasno potrdil predlagano razdelitev sredstev požarne takse lokalnim
skupnostim za mesec januar 2014 v vrednosti 478.758,00 EUR. Hkrati je odbor pregledal
in potrdil ažurirano bazo za izračun požarne takse v letu 2014.
Razdelitev je razvidna iz priložene razpredelnice.
AD 3

141/3

Članom je bil dan v obravnavo poročilo o porabi sredstev za leto 2013. Na poročilo ni bilo
pripomb. Predstavljen jim je bil predlog rebalansa načrta porabe sredstev za leto 2014.
Glede na sprejeti načrt se načrtovana sredstva prerazporedijo oz. povečajo iz naslova
prenosa sredstev v leto 2014: zmanjšajo se sredstva za opremo Kras, nekaj opreme se je
kupilo že v letu 2013, povečajo se sredstva za sofinanciranje gasilskih vozil za program
Kras in nakup specialnih vozil z lestvijo. Povečajo se sredstva za usposabljanje
prostovoljnih gasilcev (vaje) in zmanjšajo se sredstva za gasilsko šolo. Na mnenje g.
Kučiča, ki je poudaril, da so pri nakupu specialnih vozil mišljena vsa večja vozila (tehnično
reševalna vozila) in ne samo vozila z lestvijo oz. dvižnim dvigalom, je ugovarjal predsednik
odbora, da gre izključno za nakup vozil z lestvijo in ne ostalih tehničnih vozil.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Sklep: Odbor je soglasno potrdil letno poročilo o porabi sredstev za leto 2013 in predlog
rebalansa načrta za leto 2014.

AD 4
141/4

GZS je predložila razdelilnik termo kamer, razdeljene po gasilskih zvezah in letih vse do
leta 2018. Kamere so se v letu 2012 in 2013 kupile v količini 40 kos in se lahko v letošnjem
letu razdelijo, kamere ki bodo šle v nakup v letošnjem letu, v višini 20 kos se bodo razdelile
po opravljenem postopku in dobavi.
Sklep: Odbor se je seznanil z razdelilnikom in potrdil predlagano razdelitev.
Člani komisije so se seznanili z zamenjavo članic v Odboru za razpolaganje s sredstvi
požarnega. Zamenjali se bosta Mojca Boc in Zdenka Bokal, namesto njiju sta predlagana
Biserka Hirci, članica za šolsko dejavnost in dr. Ivan Skubic, član za raziskovalno dejavnost.

Seja zaključena ob 10.15.

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Vloženo:
- v zadevo

Bojan Kopač
predsednik

