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Članom Odbora za razpolaganje
s sredstvi požarnega sklada

Številka:
Datum:

8453-1/2017-17 - DGZR
21. 09. 2017

ZADEVA: Zapis 11. dopisne seja Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 5. redne seje in 10. dopisne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse za mesec julij;
3. Potrditev rebalansa Načrta porabe sredstev požarnega sklada;
Predlogi sklepov so bili na dopisni seji, dne 4. 8. 2017, potrjeni s strani članov: M. Korošak, Č.
Praprotnik, J. Jakša, F. Petek, I. Skubic in I. Vrhovec (samo sklep11/2) ter s strani predsednika
odbora B. Dervodela:
AD 1
11/1

Sklep: Odbor se je seznanil z zapisom 5. redne seje, na katerega ni bilo pripomb in 10.
dopisne seje in ju potrdil.
AD 2

11/2

Sklep: Odbor se je seznanil in potrdil razdelilnik požarne takse za mesec julij v vrednosti
510.841,00 evrov. Razdelilnik je v prilogi.
AD 3

11/3

Priložen je rebalans Načrta porabe sredstev požarnega sklada za leto 2017:
 nakup kemičnih detektorjev se zaradi pozno potrjenega DIIPa ne bo izvedel v
letošnjem letu, zato se je predlog za naročilo prenesel v leto 2018, sredstva se bodo
prerazporedila za nakup pozivnikov in radijskih postaj za l. 2018, ki bodo dobavljena v
letošnjem letu.
 višji pritok požarne takse se nameni za nakup opreme za požare v naravi in
nadgradnjo inf. sistema Vulkan za poklicne gasilce (5. redna seja).
Sklep: Višji pritok požarne takse se razporedi za nakup opreme za požare v naravi (cevi in
maske) v višini 60.000,00 evrov in za nadgradnjo inf. sistema Vulkan za poklicne gasilce v
višini cca. 12.000 evrov z DDV. Načrtovana sredstva za nakup kemijskih detektorjev se
prerazporedijo za nakup pozivnikov in radijskih postaj za leto 2018, ki se dobavijo v
letošnjem letu.
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Pripravila:
Ana Stropnik

Branko Dervodel
predsednik

Poslano:
 članom odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada po e-pošti;
 generalnemu direktorju URSZR, Darku Butu;

