ZAPISNIK  3. SEJE KOMISIJE ZA POŽARE V NARAVI
Senožeče, 11.11.2014
Prisotni: Darko Muhič, Boris Budal, Miro Bozja, Edvard Kugler, Bojan Kocjan, Boris Peternelj, Marko Marčelja, Gorazd Gerželj – PGD Senožeče

Odsotni: 
Opravičeni: Slavko Gregor

Predlog dnevnega reda:

1.      Pregled sklepov zadnje seje
2.      Program dela za leto 2015
3.      Novosti v radijskih komunikacijah –»FIREGUARD«
4.      Osebna zaščitna oprema-predlog tipizacije
5.      Vozila za gozdne požare-tipizacija
6.      Poročilo o nabavah opreme v letu 2014 – »program Kras«
7.      Priprave na zimsko požarno sezono 
8.      Pobude 


Zbor članov komisije je bil na Občini Kozina, na programu je bil najprej ogled požarišča »Črni kal 2012«, ki ga je vodil svetovalec Občine Hrpelje – Kozina, g. Robert Kastelic nato je sledil premik v PGD Senožeče (zasedanje komisije)  in nato še ogled gozdov po žledolomu v bližini Senožeč.
. 
Predsednik komisije je uvodoma najprej pozdravil navzoče in v nadaljevanju predlagal dnevni red sestanka.
Sklep: Dnevni red se potrdi.


Pregled sklepov zadnje seje

Marčelja je na kratko predstavil sprejete sklepe z zadnje seje.
Miro Bozja je postavil vprašanje kako je z možnostjo vpisa enote Gamsi v program vulkan. Marčelja Marko je povedal, da se je o tem razpravljalo in iskalo ustrezno rešitev. Dejstvo je da je v Sloveniji na nivoju gasilstva organiziranih kar nekaj drugih enot, ki so zadolžene za točno določene naloge (logistika, vrvna tehnika…), ki tudi niso zavedene v Vulkanu. Člani komisije so se strinjali , da bo v bodoče potrebno poiskati sistemsko rešitev za vpis teh enot v gasilske evidence.
Muhič je povedal, da bi bilo potrebno take enote definirati tudi v Uredbi. Sam je na to temo postavil vprašanje na MORS.
Sklep: preuči se možnosti za vpis tovrstnih enot v gasilske evidence.
Kocjan je v nadaljevanju razprave predlagal, da bi bilo smiselno, da se članom komisije za požare v naravi prizna specialnost gašenja požarov v naravi.
Sklep: Zapisnik zadnje seje se s temi dopolnitvami potrdi.

Program dela za leto 2015

Predsednik komisije je predstavil pripravljeni predlog programa dela. Novost v programu je sodelovanje z MNZ (helikoptersko gašenje). Potrebno bo obnoviti sodelovanje s piloti (izvedba internega usposabljanja).
Novost je tudi frekvenca FIREGUARD ter točka, ki govori o sodelovanju pri nabavah opreme za skladišče Kras. Potrebno bo stremeti k pripravi strokovne literature s tega področja (slovar in navodila za taktiko, opomniki….).
Budal Boris je predlagal dopolnitev točke, ki govori o usposabljanju članov štabov – doda se da se usposabljanje izvede 2x letno.
Predsednik je povedal, da bo potrebno z gozdarji izdelati revizijo Atlasa PP objektov.
Bozja je vprašal ali obstaja kakšna informacija o evropskih razpisih za gašenje v alpskem svetu. Te informacije nimamo.
V programu se doda še točka sodelovanje pri EU razpisih.

Sklep: Komisija potrjuje program dela komisije s predlaganimi dopolnitvami.

Novosti v radijskih komunikacijah –»FIREGUARD«

Predsednik komisije je podal naslednje informacije:
Prvotna informacija je bila, da bodo navodila za uporabo frekvence izdelana že letos. Pričakujemo navodila v doglednem času.
Regijski centri se že opremljajo z opremo, tudi gasilci bomo morali nabaviti dodatne letalske postaje.
Frekvenca se bo uporabljala za potrebe opazovanja, obveščanja in spremljanja naravnih nesreč.
Sklep: Komisija se je seznanila z načinom uvedbe nove letalske frekvence. Pričakujemo navodila za delo na kanalu.


Osebna zaščitna oprema-predlog tipizacije

Bozja je podal pobudo za dopolnitev tipizacije kombinezona za požare v naravi. Predlaga, da se v opis doda, da ima lahko kombinezon všit/integriran varovalni pas. Kombinezon v obliki ostaja enak in ima le dodatno varovalno opcijo. 

Dvodelni kombinezoni / obleke za gašenje požarov v naravi
Predsednik komisije je poudaril, da je potrebno stremeti k temu, da je vizuelni izgled dvodelne obleke enak kombinezonu za gašenje vpožarov v naravi. Obleka mora imeti ustrezen EN standard in mora biti enoslojna in lahka.

Sklep: v tipizacijo kombinezona za požare v naravi se doda opcijo glede integriranega varovalnega pasu. Poleg te dopolnitve se v tipizaciji opredeli tudi dvodelno obleko, ki mora vizuelno ustrezati obliki kombinezona. Tako hlače dvodelne obleke kot sam kombinezom imajo lahko opcijsko nameščene naramnice. Proizvajalci morajo dopolnitve uskladiti s komisijo za gasilsko tehniko , ki ugotavlja ustreznost posamezne gasilske zaščitne opreme. Zahteva se EN 15614 norma tako za kombinezon kot dvodelno obleko.

V nadaljevanju seje sta Muhič in Marčelja podala informacijo glede nastajanja EN norme, ki bo definirala čelado za gozdne požare. Po pridobljenih informacijah naj bi bil ta standard objavljen v prvi polovici leta 2015. O barvi čelade bo komisija še razpravljala.
Sklep: Komisija predlaga, da se čelada za gozdne požare tipizira takoj ko bo sprejeta ustrezna EN norma. Čelado se vključi tudi v nabor opreme, ki se sofinancira.

Sklep: Sprejete sklepe se posreduje komisiji za tehniko.

Vozila za gozdne požare-tipizacija

Člani komisije so skozi razpravo predlagali, da se pri gasilskih vozilih tipa GCGP – 1 , 2 in 3 v tipizaciji definira le tehnične lastnosti podvozij in ne tudi detajlov same nadgradnje.

Obenem je bila s strani predsednika komisije podana pobuda, da bi v bodoče bilo potrebno v tipizaciji poiskati ustrezne rešitve za opredelitev več kolesnikov (2, 4 ali 6 kolesniki, amfibije), ki se že pojavljajo tudi na slovenskem tržišču. Rešitev bi lahko bila definirano kot pomožna vozila za gozdne požare.

Sklep: s predlogi razprave se seznani Komisijo za tehniko.


Poročilo o nabavah opreme v letu 2014 – »program Kras«

Predsednik komisije je podal informacijo o poteku nabav opreme za skladišče. Trenutno se nabavlja za 208.000 Eur opreme (armature, penila, Bioversal, nahrbtniki za nošenje cevi, mediteran nahrbtniki, naprtnjače, bakle, GPS, vetrometri….).

Sklep: Upravo RS za zaščito in reševanje se zaprosi za seznam skladiščene opreme v Postojni in obenem poda pobudo, da bi se za Severno – primorsko regijo del te opreme skladiščilo v Ajdovščini. 


Priprave na zimsko požarno sezono 

Aktualna zimska požarna sezona na obali nastopi predvidoma v mesecu januarju – februarju.
Budal je predlagal, da bi prevetrili navodila za napotitev enot. Budal se zaveže, da bo navodila pregledal, pri tem mu pomaga še Peternelj. 
Predlog dopolnitev pregledamo na naslednji seji komisije.
Sklep: do naslednje seje se pripravi navodila za napotitev enot. Vključi se tudi problematiko NUS. Budal in Peternelj pripravita osnutek.

Pobude 

Predsednik komisije bo URSZR ponovno opozoril na izpravnost vozila PV – 2. Trenutno nastajajo težave z zavorami zato bo potrebno zadevo preveriti na servisu.

CTIF – Kocjan je podal pobudo za sodelovanje na komisijah CTIF za požare v naravi. Prva seja bo že januarja v Franciji. Predlaga, da se komisije po potrebi udeleži več kot le en predstavnik organizacije.

Bozja je izrazil svoje mnenje glede dela komisije za izobraževanje. Razočaran je nad sprejeto odločitvijo o tem, da nadgradnja programov za usposabljanje s helikopterji ni potrebna in se ohrani obstoječe module. Sodelovanje strokovnih komisij bi moralo biti bolj kvalitetnejše.

Predsednik komisije se je na zaključku zahvalil poveljniku PGD Senožeče za prijetno gostovanje v njihovih prostorih.

Predsednik komisije
Darko Muhič


