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Spotovani.
Zavod za gasilno in reevaIno sluTho Seana je skiadno z zakonskimi obveznostmi pripravil PoroiIo
o delu in zakIjuni raun ZGRS Seana za leto 2020 ter v povezavi s tern dokumentom e drugo
gradivo za obravnavo oziroma za pridobitev soglasja obin ustanoviteijic.
V povezavi z zgornjimi dokumenti poiIjamo:
•

Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda z dne 23. 2. 2021;

•

PoroiIo o delu in zakIjuni raun ZGRS Seana za Jeto 2020 s priJogami;

•

Predlog direktorja - poveljnika o razpotaganju s presekom prihodkov nad odhodki iz eta
2020 z dodatno obrazIoitvijo;

•

Vioga za izdajo soglasja na doJoitev delovne uspenosti direktorju-poveljniku Zavoda za
gasilno in reevaJno slutho Seana z obrazIoitvijo.

V kolikor potrebujete dodatne obrazIoitve nas prosim kontaktirajte.
Lep pozdrav

BJa Turk ma
direktor

• teh. var.
oveljnik

ZAVOD ZA GASILNO IN REEVALNO SLUBO S E A N A
SVET ZAVODA
Stev.: 50-1 /202 1
Datum: 24.02.2021
ZAP IS N 1K
11. redne seje Sveta zavoda za gasilno in reevatno sIubo Seana, ki je bila dne, 23. 02. 2021 s
prietkom ob 16.15 v prostorih ICZR Seana, Bazovika cesta 13.
PRISOTNI LANI SVETA: Zega Igor — predsednik Sveta ZGRS Seana, Gregor Ebert, Nadja Pokar,
Dimitrij Dokic, Marko Adami, kerjanc Darko, Sebastjan Hreak
OPRAVIENO ODSOTNI LANI SVETA: Matej Glavina, Gorazd GereIj
OSTALI PRISOTNI: BIa Turk direktor ZGRS Seana, Jasmina Jovanovi tajnica v ZGRS Seana, Karmen
Stolfa glavni raunovodja v ZGRS Seana, Boris Budal vodja preventive v ZGRS Seana

DNEVNI RED:
1. Pregled in sprejem zapisnika iz prejnje seje
2. Obravnava in sprejem Porodla o delu in zakIjunega rauna ZGRS Seana za leto 2020
3. Objava razpisa za direktorja-poveljnika ZGRS Seana
4. OdIoanje o delovni uspenosti direktorja-poveljnika ZGRS Seana za leto 2020
5. Razno
OdIoanje o viogi zaposlenega o opravijanju zaasne dejavnosti

Predsednik Sveta zavoda v uvodu pozdravi vse prisotne dane in opravid odsotne. Potrdi skIepnost
na dananji seji, ter predlaga dnevni red. Prisotni soglasno z dvigom rok potrdijo predlagan dnevni
red.
1. Pregled in sprejem zapisnika iz prejnje seje
V nadaijevanju predsednik prebere zapisnik 10. redne seje p0 tokah in sprejetih sklepih, ter prisotne
dane povpraa o morebitnih pripombah na zapisnik. Zapisnik se sprejme in potrdi z dvigom rok.
2. Obravnava in sprejem PoroiIa o delu in zakljuthega rauna ZGRS Seana za leto 2020
Predsednik v nadaijevanju napove naslednjo toko dnevnega reda in preda besedo direktorjupoveljniku ZGRS Seana. Direktor- poveljnik prisotne pozdravi in obrazIoi deto v zavodu ter predstavi
delovanje zavoda v pretekiem letu in porodlo zakljunega rauna iz pretekiega eta, dokument je bit
poslan kot priloeno gradivo; na kratko obrazIoi aktivnosti zavoda, izpladla zaposlenim v zavodu,
potek - napredovanje EU projekta ter prihodke in odhodke zavoda. Zeto je zadovoijen, da je kijub
epidemiji COVID-19 ZGRS Seana v letu 2020 posloval s presekom prihodkov nad odhodki v vRini
42.131,78 EUR. Predstavi tevito intervencij v pretekiem letu, delovanje spIone sluThe, nabavo
novega vozila ter cilje ZGRS Seana. Prisotnim danom pove, da so zaposleni v zavodu biti testirani na

Covid, ter pohvali vse zaposlene za upotevanje priporoil za zajezitev virusa. V nadaijevanju pove, da
je zaradi epidemije bib tudi veliko izobraevanj odpovedanih oz. opravbjenih v manjem obsegu, ter
da je kbjub vsem ukrepom ZGRS Seana uspeno izpobnil zadane cilje za leto 2020. Doda e, da je
nabavijeni otor v okviru EU projekta odbino sluil za mn&ina testiranja prebivalcev vseh tirih
obin ustanoviteljic. Besedo preda raunovodji Karmen tobfa, katera poda obrazboitve, ki se
nanaajo na finance ZGRS Seana. Popisna komisija je na osnovi Zakona o obligacijskih razmerjih,
Zakona o raunovodstvu, Sbovenskih raunovodskih standardov, Zakona o davku pravnih oseb in
Pravilnika o raunovodstvu ZGRS Seana, podala predbog za odpis zastaranih in neizterljivih terjatev
do kupcev v skupni viini 8.532,62 EUR. Gre za terjatve stareje od 5 oziroma 10 let, kjer so bile
iz&pane vse oblike izterjave, zakljueni steajni postopki all izbrisani posbovni subjekti iz Ajpesovega
registra pravnih oseb. Glede na navedeno in z upotevanjem naeba ekonominosti, so bill izpolnjeni
vsi pogoji za davno pripoznanje odpisanih terjatev do kupcev ter so na osnovi sklepa, knjieni na
Konto prevrednotovalnih odhodkov.
Morebitne prilive iz nasbova odpisanih terjatev, bo ZGRS Seana knjiil med izredne prihodke.
Budab Boris obrazboi delo preventivne sbube in doda, da se je kbjub strogirn ukrepom in zaprtjem
nekaterih podjetij izvajabo trno dejavnost, ZGRS s servisorn gasibnikov pokriva tudi nekatere subjekte
kritine infrastrukture kot so Luka Koper in podobni. Pove, da se je epidemija zaela na zaetku beta
in se ni vedebo koliken vpliv bo irnela na dejavnost na terenu.
Predsednik se zahvali za uspeno delo ZGRS Seana, ter odpre razpravo na omenjeno toko. Na
razpravo se je odzvaba Nadja Pokar, ki je pohvabiba debo zavoda, poudari, da je bib gradivo dobro
pripravbjeno in jasno.
Ker prisotni niso imebi dodatnih vpraanj predsednik sveta predbaga nasbednji:
SKLEP 37
Svet zavoda ZGRS Seiana je obravnavab in sprejel Poroibo o delu Zavoda za gasibno in reevabno
sIubo Seana ter zakIjuni raun ZGRS Seana za beto 2020
Prisotni lani so z dvigom rok sklep sogbasno potrdili.
Predsednik sveta zavoda na predbog direktorja — poveljnika zavoda predlaga, da se skbadno s 7.
lenorn Odloka o ustanovitvi ZGRS Seana poda e mnenje o nainu razpolaganja s presekorn
prihodkov nad odhodki iz eta 2020 gbede na pisno obrazloitev direktorja-poveljnika zavoda.
V povezavi s tern predbaga naslednji:
SKLEP 38
Preseek prihodkov nad odhodki iz leta 2020 v viini 42.131,78 EUR ZGRS Seiana nameni za
planirane nabave opreme in vozil za potrebe ZGRS Seana.
Da se presezek evidentira na kontih skupine 985 in sicer anaIitino razlenjen kot sledi
Konto

DeIe

nese

985001

Preseek prihodkov nad odhodki — Obina Seana

55,65%

23446,34

985002

Preseek prihodkov nad odhodki — Obina Divaa

15,36%

6.471,44

985003:

Preseek prihodkov nad odhodki — Obina Komen

12,79%

5.388,65

Preseek prihodkov nad odhodki — Obina HrpebjeKozina

16,20%

6.825,35

SKU PAJ
Prisotni bani so z dvigom rok skbep soglasno potrdili.

42.131,78

3. Objava razpisa za direktorja-poveljnika ZGRS Seana
Predsednik sveta pove, da se mandat direktorja-poveljnika ZGRS Seana istee konec maja 2021. Ker
morajo na izbiro kandidata podati soglasje tudi ustanovitelji predlaga objavo razpisa.
Pove, da so prisotni prejeli v gradivu predlog objave razpisa za direktorja- poveljnika ZGRS Seana, ter
da si lahko vsak posameznik prebere zahteve za razpis, ki so skladne z Odlokom o ustanovitvi zavoda
in Statutom zavoda, ter da bo razpis objavljen tudi v medijih in spletni strani zavoda. Pove, da bi bib
potrebno objaviti razpis najkasneje v prvem tednu marca 2021, da naj bo razpis objavljen 15 dni.
Napoveduje tudi naslednjo sejo sveta zavoda takoj p0 izteku roka za prijavo na razpis za direktorjapoveljnika. Prisotni lani se strinjajo s predlaganim, tako predsednik sveta zavoda predlaga v sprejem
n a sled nj i:
SKLEP 39
V prvem tednu marca 2021 se objavi razpis za prosto delovno mesto direktor-poveljnik ZGRS
Seana. Razpis mora biti odprt najmanj 15 dni. Za objavo poskrbi spIona sIuba ZGRS Seana.

Prisotni lani sklep soglasno potrdijo z dvigom rok.
4. * Odloanje o delovni uspenosti direktorja-poveljnika ZGRS Seana za leto 2020
Predsednik sveta prebere pravilnik in dodatno gradivo o doboitvi delovne uspenosti direktorjapoveljnika ZGRS Seana, kateri je tudi priloga v poslanem gradivu za 11. Sejo Sveta zavoda. Glede na
potrjeno poroibo in zakljuni raun ZGRS Seana za leto 2020 ter izkazan preseek prihodkov nad
odhodki predlaga, da se skiadno s Pravilnikom o merilih za ugotavijanje delovne uspenosti
direktorjev na podroju gasilsko reevalne dejavnosti:
•

Glede na menlo >Izpolnjen program dela< doboi 100 % priznane uspenosti saj je bib

•

Glede na menlo Uspeno izvajanje operativnih dejavnostix doloi 100 % pniznane uspenosti

program v celoti izvedene in je ZGRS Seana posloval s presekom prihodkov nad odhodki;
saj so bile vse intervencije opravljene strokovno in kvalitetno, na njih ni bib pnipomb, veliko
je bib tudi zahtevnih intervencij povezanih s COVlD-19.
Ker se skiadno s pravilnikom doseeni odstotki setevajo tako sledi predlog, da se direktorjupoveljniku doboi 100 % debovno uspenost.
Prisotni se s predlaganim strinjajo. Predsednik pod to toko predlaga naslednji:
SKLEP4O
Svet zavoda ZGRS Seana je odloaI o delovni uspenosti direktorja- poveljnika Zavoda za gasilno in
reevaIno sIubo Seana in sprejel sklep o 100 % delovni uspenosti.
Prisotni sklep potrdijo z dvigom rok.
Predsednik predbaga e nasbednji:
SKLEP41
Svet zavoda ZGRS Seiana predlaga Obinam, da podajo soglasje k odlodtvi delovne uspenosti
direktorja- poveljnika
Prisotni se soglasno strinjajo in potrdijo skiep z dvigom rok.

5. Razno
OdIoanje o viogi zaposienega o opravijanju zaasne dejavnosti
Skiadno s pogodbo o zaposlitvi mora zaposleni v ZGRS Seana za odprtje popoldanske dejavnosti
oziroma podjetja podati vlogo za odobritev na svet zavoda. Predsednik prebere oddano viogo
Martina Bevka. Oani se soglasno strinjajo z odobritvijo vioge. Sprejme se
SKLEP 42
Svet zavoda ZGRS Se±ana je odIoai o viogi zaposienega Bevk Martina in sogIaa z opravijanjem
dopoin line dejavnosti

Pod to toko direktorpoveljnik pove, da s strani obin ustanoviteijic e ni pogodb za leto 2021 vendar
PO zagotovilih splonih slub obin ustanoviteijic ZGRS Seana bodo te pripravijene v prihodnjem

tednu, saj so bill vsi prorauni ustanoviteljev sprejeti.

Seja je bila zakljuena ob 17.10

Zapisala: Jasmina Jovanovi
Zega igor /
Predsednik sveta zafod;/'a lino in reevaIno
sluibo Seana

