ZAPISNIK  4. SEJE KOMISIJE ZA POŽARE V NARAVI
Knežak, 01.04.2015
Prisotni: Darko Muhič, Miro Bozja, Edvard Kugler, Boris Peternelj, Marko Marčelja,
Ostali prisotni: Marko Adamič
Odsotni: 
Opravičeni: Slavko Gregor, Boris Budal, Bojan Kocjan

Predlog dnevnega reda:

(9:30) Sestanek komisije – ločeno zasedanje

                2.  (10:00) Operativno tehnični sestanek komisije za požare v naravi in poveljnikov    
         (direktorjev) na obmejnem območju z Republiko Hrvaško.  

3.   Ogled gasilske tehnike PGD Knežak (GZ Ilirska Bistrica) in PGD Pivka (GZ Postojna)

                4.     Terenski ogled gozdov in poti med Pivko in Senožečami ter posledic žleda

                5.     Ogled gasilske tehnike PGD Senožeče (Kraška GZ Sežana)

               6.      Terenski ogled izvedbe preventivnega požiga ob železniški progi Pivka-Divača

               7.      Muzej vojaške zgodovine Pivka - Zaključek, kosilo in ogled


Predsednik komisije je uvodoma najprej pozdravil navzoče in v nadaljevanju predlagal dnevni red sestanka.
Sklep: Dnevni red se potrdi.


Sestanek komisije – ločeno zasedanje

Marčelja je na kratko predstavil sprejete sklepe z zadnje seje.
Miro Bozja je postavil vprašanje kako je z tipizacijo kombinezona za požare v naravi oziroma dopolnitvijo le te z možnostjo vgradnje varovalnega pasu. Pove, da je glede na zapisano v zapisniku Komisije za tehniko mnenje komisije odklonilno. Na to temo je tudi pisal predsedniku komisije za tehniko. Marčelja je povedal, da se je o tem res razpravljalo na Komisiji za tehniko. Komisija za tehniko je izpostavila vprašanje vzdrževanja takšnih pasov in ni direktno zavrnila zadeve. Na komisijo za tehniko je potrebno dostaviti vzorec kombinezona, da se pogleda način izvedbe oziroma vgradnje varovalnega pasu v kombinezon.
Muhič je člane komisije seznanil, da je o aktivnostih komisije poročal na sejah poveljstva. V nadaljevanju je predstavil gradivo o operativnih podlagah za gašenje požarov v naravi. Gradivo bi bilo na voljo za širšo gasilsko javnost in za vodje enot na terenu. Dilema, ki se postavlja je glede klasifikacije požarov – vprašanje ali je smiselno dodati še kakšno kategorijo. Potrebno je dodati še opazovanje, nadzor na požarišču in komunikacijo na terenu.
 
Sklep: člani komisije pregledajo gradivo in podajo pisne pripombe in predloge. Gradivo se izdela tudi v obliki power point predstavitve, ki se lahko kot podlaga uporabi tudi na tečajih za gašenje požarov v naravi. Gradivo se po uskladitvi objavi tudi v reviji Gasilec – sredinska priloga ter v obliki opomnika na spletni strani.
Kocjan je v nadaljevanju razprave predlagal, da bi bilo smiselno, da se članom komisije za požare v naravi prizna specialnost gašenja požarov v naravi.

Miro Bozja je predlagal, da bi bilo zelo smiselno, da se v gradivo vključi tudi visokogorje.

Marčelja je v nadaljevanju seje podal kratko informacijo o sestanku na temo kartografije na katerem so bili predstavniki URSZR, ZGS, Simon Vendramin in Boris Budal.
ZGS ima na svojem portalu objavljen dostop do kartografskih podlag – »evidenca gozdnih cest«, ki jih bodo na podlagi sestanka še nekoliko modificirali. 
Do povezave se dostopa preko: http://zgs.gisportal.si/javno" http://zgs.gisportal.si/javno 

Bozja je postavil vprašanje ali je možno preko sistema ZIR opraviti cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.

Sklep: vprašanje so postavi URSZR.

Sklep: Zapisnik zadnje seje se s temi dopolnitvami potrdi.


Po opravljenem formalnem delu komisije je sledilo srečanje s hrvaškimi kolegi kjer je bila osrednja nit pogovora sodelovanje v obmejnem pasu ter kasneje tudi ogled okoliških PGD-jev, posledic naravnih nesreč kot sta bila žled in poplave ter ostalo po programu.

Srečanje smo zaključili v Muzeju vojaške zgodovine v Pivki.


Predsednik komisije
Darko Muhič


