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OBČINA DIVAČA
OBČINA HRPELJE – KOZINA
OBČINA KOMEN
OBČINA SEŽANA
Zadeva: Predlog direktorja- poveljnika o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki
iz leta 2018
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana v finančnem poročilu za leto 2018 izkazuje presežek
prihodkov nad odhodki, ki po odbitku davka znaša 30.234,42.
Direktor-poveljnik je Svetu zavoda skladno s 7. členom Odloka o ustanovitvi zavoda ZGRS Sežana ter
skladno s petim odstavkom 77. člen ZIPRS1718 predlagal Svetu zavoda sprejem spodaj navedenega
sklepa, ki ga je Svet zavoda na svoji 4. redni seji dne 8. 4. 2019 sprejel in se glasi:
SKLEP 16
Da s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v znesku 30.234,42 EUR razpolaga ZGRS Sežana.
Da se presežek evidentira na kontih skupine 985 in sicer analitično razčlenjen kot sledi:
Konto
Opis
Delež
Znesek EUR
985001 Presežek prihodkov nad odhodki – Občina Sežana
55,65%
16.825,45
985002 Presežek prihodkov nad odhodki – Občina Divača
15,36%
4.644,01
985003 Presežek prihodkov nad odhodki – Občina Komen
12,79%
3.866,98
985004 Presežek prihodkov nad odhodki – Občina Hrpelje16,20%
4.897,98
Kozina
SKUPAJ
30.234,42
Zavod bo tako evidentirana sredstva namenil za posodabljanje najbolj dotrajane opreme za
izvajanje javne gasilske in reševalne službe.
Prosimo vas, da skladno z 2. in 16. členom Odloka o ustanovitvi zavoda ZGRS Sežana odločite skladno
s predlogom direktorja-poveljnika in Sveta zavoda.

Dodatna obrazložitev novo nastalih obveznosti ZGRS v letu 2019:
V letu 2019 so nastale nove obveznosti ZGRS Sežana do zaposlenih na podlagi Zakona o dopolnitvi
Zakona o gasilstvu Uradni list RS 23/19 iz dne 5. 4. 2019 kateremu se je dodal novi 14. č člen, ki določa:
Poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva,
pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost v višini, določeni z
zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, se za določitev dodatka za
stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji,
ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost.
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Poklicni gasilci so upravičeni do poračuna dodatka za stalnost iz prvega odstavka 14.č člena zakona od
1. januarja 2018.
Poklicni gasilci so do uveljavitve te spremembe prejemali dodatek za stalnost šele prvo leto po 10 letu
dela na takih delovnih mestih.
Glede na zgoraj navedeno so nastale finančne obveznosti ZGRS Sežana do zaposlenih v višini 11.599,85
EUR. Do poračuna je upravičenih 31 zaposlenih v ZGRS (od teh so štirje, ki so upravičeni do dodatka,
ki pa niso več zaposleni v ZGRS).
ZGRS Sežana pričakuje, da bodo občinski sveti občin ustanoviteljic potrdili predlog direktorjapoveljnika in Sveta zavoda, da lahko ZGRS razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2018.
V kolikor potrebujete dodatne obrazložitve nas prosim obvestite.

Lep pozdrav.
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