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ZADEVA: Zapis 28. dopisne seja Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 27. dopisne seje;
2. Potrditev razdelilnika požarne takse lokalnim skupnostim za februar 2019;
3. Potrditev vloge, prispele na razpis za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje
in reševanje z višin;
Predlogi sklepov so bili dne, 7. 3. 2019 s strani članov F. Petka, M. Korošaka, I. Skubica, I.
Vrhovca, M. Lamovškove, B. Hircijeve, Č. Praprotnika in predsednika B. Dervodela potrjeni in
se glasijo:
AD 1
28/1

28/2

28/3

Člani odbora so v potrditev prejeli zapisnik 27. dopisne seje in ga potrdili brez pripomb.
Sklep 1: Člani odbora so soglasno potrdili zapisnik 27. dopisne seje.
AD 2
Člani so v pregled prejeli razdelilnika požarne takse za mesec februar. Skupni pritok
požarne takse je znašal 695.210,17 evrov, od tega se 486.647,12 evrov pritoka razdeli
lokalnim skupnostim za mesec februar.
Sklep 2: Člani so soglasno potrdili razdelilnik požarne takse lokalnim skupnostim za mesec
februar 2019.
AD 3
Na razpis za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin je
prispela ena vloga iz Mestne občine Kranj. Vloga je popolna z vsemi prilogami in izpolnjuje
vse navedene pogoje. Vlogo oz. potrditev vloge bi odbor potrjeval na predvideni sklicani
seji, dne 6.3.2019, ki je bila odpovedana. Sestala se je Komisija za opremo, imenovana pri
Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki je navedeno vlogo obravnavala in
jo potrdila. Vlagateljica v skladu z razpisom lahko prejme največ 40% celotne tipizirane
vrednosti, vendar, ker je edina vlagateljica in sredstva za ta namen ostajajo neporabljena,
se z drugim določilom, ki opredeljuje, da odbor lahko izjemoma spremeni delež
sofinanciranja za posamezno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno izboljšal
pripravljenost za gašenje in reševanje z višin v lokalnih skupnostih, podpisnicah
sporazuma, komisija predlaga odboru dodelitev dodatnih sredstev. Člani Komisije za
opremo v sestavi Franci Petek iz GZS, Miran Korošak iz ZSPG, Ana Stropnik in Tanja Tofil,
obe URSZR, predlagajo odboru, da se občini dodatno dodeli še 90.000 evrov
neporabljenih sredstev iz postavke za nakup gasilskih lestev. Podobno so že bila dodeljena
sredstva za enak namen v preteklosti drugi vlagateljici, ki je bila edina vlagateljica na razpis
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za sofinanciranje nakupa avto lestev.
Sklep 3: Člani komisije predlagajo odboru, da se vlagateljici Mestni občini Kranj dodelijo
sredstva v višini 350.000 evrov iz naslova sofinanciranja gasilskih avto lestev.
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