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Članom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2015-2 - DGZR
05.02.2015

Zadeva:

Zapis 153. seje Odbora

Predlog dnevnega reda je naslednji:
1. Potrditev zapisnikov 151. redne in 152. korespondenčne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za mesec november in
december;
3. Potrditev Načrta porabe sredstev za leto 2015 in 2016;
4. Pregled finančnega stanja;
5. Razno:
 ogled gasilskih vozil sofinanciranih s sredstvi požarnega sklada;
 obisk gasilskega društva Komen;
Opravičeno odsotna: Igor Vrhovec, dr. Ivan Skubic;
Prisotni člani odbora Igor Bole, Jošt Jakša, Franci Petek, Mateja Lamovšek, Tomaž Kučič, mag.
Biserka Hirci in predsednik, Bojan Kopač so soglasno potrdili dnevni red. Odbor je sprejel
naslednje sklepe na 153. redni seji, dne 9. 12. 2014:
AD 1
153/1 Sklep: Odbor je soglasno potrdil zapisnika 151. redne in 152. korespondenčne seje z
dopolnitvijo zapisnika 151. seje z imeni in priimki vseh prisotnih na seji.
AD 2
153/2 Sklep: Odbor je soglasno potrdil razdelitev sredstev požarne takse lokalnim skupnostim
za mesec november v višini 427.592,00 EUR ter del neporabljenih sredstev, ki se kot
akontacija za mesec december razdelijo v vrednosti 400.000 EUR. Razdelilnik je
razviden iz priložene razpredelnice.
AD 3
153/3 Odbor je v razpravo in potrditev prejel Načrt porabe sredstev požarnega sklada za leti
2015 in 2016. Poveljnik GZS je seznanil člane odbora, da je upravni odbor GZS potrdil
sklep o graditvi občinskih poligonov za prostovoljne gasilce v lokalnih skupnostih. Denar
za gradnjo v letu 2015 je zagotovljen, ostaja še delno odprto financiranje za leto 2016, ki
v primeru izpolnjenih pogojih, sprejetih na seji odbora, GZS iz požarnega sklada črpa
sredstva v omejeni višini za dokončanje gasilskih poligonov.
Izpostavljen je bil ponovno nakup gasilskega vozila za ICZR Ig. GZS je sprejela
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

dopolnjeno tipizacijo gasilskih vozil, ki sedaj omogoča gasilski šoli, da kupijo gasilsko
vozilo, ki bi ustrezalo usposabljanju in izobraževnju bodočih gasilcev. Še vedno so
pomisliki glede vrednosti in opremljenosti vozila ter njegove skladnosti s tipizacijo.
Sklep: Odbor se je seznanil z načrtom porabe sredstev požarne sklada za leti 2015 in
2016 ter ga soglasno potrdil.

AD 4
153/4 V letu 2014 se niso zaključili vsi postopki načrtovanih nakupov opreme. V leto 2015 bo
potrebno prenesti sredstva v višini cca. 240.000 EUR za dokončanje postopkov javnih
naročil za:
 Cevi za AVS črpalko,
 Nadgradnjo prikolic za AVS črpalko,
 Cevi in razdelilce za skladišče »Kras«,
 Pogonske enote za oljni posnemalnik Vikoma in
 Garderobne enote z montažo elektrike za podcenter Sežano.
V letu 2014 sta ostala nerealizirana sofinanciranje gasilskih avtolestev in nakup opreme
za poveljniško vozilo.
Sklep: Odbor se je seznanil z nerealiziranimi nalogami in potrdil prenos finančnih
sredstev za opremo, katerih računi bodo plačani v začetku leta 2015. Poročilo o porabi
sredstev odraža dobro in smotrno porabo sredstev požarnega sklada.

AD 5
153/5 Komisija si je ogledala garderobne enote v Sežani, vozilo PGD Sežana, kupljeno iz
programa »Kras« ter gasilski dom PGD Komen.

Seja zaključena ob 11.00

Zapisala:
Ana Stropnik

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

Vloženo:
 V zadevo

Bojan Kopač
predsednik

