OBČINA

LAŠKO

Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor

Številka: 843-1/2017
Datum: 4. 5. 2017

OBČINSKI

SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO:

POSLOVNO POROČILO GASILSKE ZVEZE LAŠKO ZA LETO 2016

Gradivo je pripravil:
Gasilska zveza Laško
Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
Predstavnik predlagatelja na seji bo:
Vekoslav Špiler, poveljnik Gasilske zveze Laško

Gradivo je obravnaval:
Odbor za gospodarski razvoj občine dne 10. 5. 2017
Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti dne 10. 5. 2017

Pristojnosti in pravna podlaga:
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015-UPB1)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško sprejme Poslovno poročilo gasilske zveze Laško za leto 2016 v
predloženi vsebini.

Obrazložitev:
V predloženem gradivu je Gasilska zveza Laško pripravila poslovno in finančno poročilo o
delovanju za leto 2016.

ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

Priloga:
- Poslovno poročilo s prilogami

Mestna ulica 2, 3270 Laško ● Slovenija ● tel.: +386 (0)3 733 87 00 ● faks: +386 (0)3 733 87 40
e-mail: obcina@lasko.si ● http://www.lasko.si ● ID DDV: SI11734612 ● MŠ: 5874505 ● TRR: 01257-0100003220

GASILSKA ZVEZA LAŠKO
POSLOVNO POROČILO
2016

Laško, marec 2017

1

I.

SPLOŠNI DEL

1. PREDSTAVITEV GASILSKE ZVEZE
Gasilska zveza Laško je pogodbeno ustanovljena humanitarna organizacija zveze
društev po Zakonu o društvih z namenom, da povezuje Prostovoljna gasilska društva
na območju občine Laško, prevzema skupno dogovorjene naloge in izvaja naloge, ki
so predpisane z Zakonom o gasilstvu, v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije,
Pravili gasilske službe in drugimi predpisi ter Statuti ustanoviteljev ter, da izpolnjuje
pravice in obveznosti, ki so določene v sklenjeni tripartitni pogodbi o opravljanju
javne gasilske službe v občini Laško. Preko gasilskih organizacij v občini zagotavlja
izvajanje nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah.
2. USTANOVITEV GASILSKE ZVEZE
Gasilska zveza Laško je bila ustanovljena leta 1955. V tem obdobju je povezovala
Prostovoljna gasilska društva in Prostovoljna industrijska gasilska društva v občini
Laško in sedanji novo ustanovljeni občini Radeče.
Sedanja oblika organiziranosti je bila izvedena na podlagi pogodbe o ustanovitvi zveze
teritorijalnih Prostovoljnih gasilskih društev in Prostovoljnih industrijskih gasilskih
društev Gasilske zveze Laško z dne 5. 7. 1996 in sedanjim Statutom Gasilske zveze
Laško, ki je bil sprejet na skupščini dne 23.03.2012 in potrjen na Upravni enoti Laško
dne 10. 7. 2012.
Gasilska zveza Laško je pravna oseba zasebnega prava ter ima svoj sedež v Laškem,
Cesta v Rečico 2.
3. VODSTVO GASILSKE ZVEZE
Za mandatno obdobje 2013 do 2018 je bilo na skupščini Gasilske zveze Laško, dne
29. 3. 2013, izvoljeno vodstvo v sestavi:
-

Predsednik Gasilske zveze in upravnega odbora: Jožef RAJH, gasilec
Namestnik predsednika Gasilske zveze: Jože Lapornik, višji gasilski častnik
II. stopnje
Poveljnik Gasilske zveze: Vekoslav ŠPILER, višji gasilski častnik II. stopnje
Namestnik poveljnika Gasilske zveze: Matej Špiler, višji gasilski častnik
Predsednik nadzornega odbora: Aleksander Cvetković, gasilski častnik I.
stopnje.

4. ORGANI GASILSKE ZVEZE
Organi zveze so:
1. Skupščina
Najvišji organ zveze. Sestavljajo jo izvoljeni stalni člani Prostovoljnih
gasilskih društev. Vsako PGD ima v skupščini dva člana.
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2. Upravni odbor
Upravni odbor vodi delo zveze med sejami skupščine. Upravni odbor je
izvršilni organ GZ. Upravni odbor šteje 14 članov in ga sestavljajo predsednik,
namestnik predsednika, poveljnik, predstavnik mladine, predstavnica članic,
predstavnik starejših gasilcev in po en član vsake članice Gasilske zveze.
3. Poveljstvo
Poveljstvo je organ za področje operativnega delovanja Gasilske zveze.
Sestavljajo ga poveljnik, namestnik poveljnika, trije podpoveljniki in
pomočniki poveljnika Gasilske zveze. Po odločitvi poveljnika pa so v štab
operative vključeni tudi poveljniki gasilskih enot članic zveze.
4. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo organov in funkcionarjev zveze in
skrbi, da ti delujejo v skladu s Statutom in drugimi normativnimi akti.

5. DEJAVNOST ZVEZE
Dejavnost Gasilske zveze je usmerjena v zagotavljanje enotnega in strokovnega
izvajanja nalog s področja požarnega varstva, gasilstva ter določenih nalog zaščite in
reševanja in javne gasilske službe za potrebe ustanoviteljic in občine.
Dejavnost zveze se nanaša na izvajanje nalog na:
- organizacijskem področju
- operativnem področju
- preventivnem področju
vse z ciljem zagotavljanja delovanja Prostovoljnih gasilskih društev v skladu z
veljavno zakonodajo vezano na požarno varnost in gasilstvo ter izvajanje Pravil
gasilske službe.

II.

POSEBNI DEL
1. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA
Program aktivnosti in dela je bil na predlog poveljstva in upravnega odbora sprejet na
Skupščini Gasilske zveze Laško. Program dela je bil izhodišče usklajenih aktivnosti na
- organizacijskem področju
- področju izobraževanja operativnega članstva
- področju tekmovanja v gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah
- področju opremljanja operativnih gasilskih enot
- področju aktivnosti v mesecu varstva pred požarom
- področju strokovno tehničnih opravil
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Kaj se je dogajalo v letu 2016?
Gasilske enote Prostovoljnih gasilskih društev so bile v letu 2016 zelo aktivne tako na
področju opravljanja nalog, ki izhajajo iz pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, kot na
področju izobraževanja in usposabljanja operativnega članstva ter društvenih dejavnostih.
Požari, naravne nesreče in druge nesreče, ki tudi tokrat niso obšle naše Občine so od vodstva
gasilskih enot in operativnega članstva terjale veliko odgovornosti in žrtvovanja prostega
časa.
Gasilske enote so v letu 2016 posredovale v 101 intervencijah, kar je 41 intervencij več kot v
letu 2015 in sicer pri
- gašenju gospodarskih in stanovanjskih objektov
3 krat
- gašenju dimniških požarov
7 krat
- gašenju požarov v naravi
11 krat
- nudenju tehnične pomoči
11 krat
- reševanju ob naravnih nesrečah
20 krat
- prometnih nesrečah
16 krat
- športnih in drugih nesrečah
1 krat
- nudenju pomoči pri reševanju onemoglih oseb
7 krat
- požarih na prometnih sredstvih
3 krat
- požarih na energetskih objektih
2 krat
- odpiranju vrat stanovanj
7 krat
- požarih kontejnerjev
2 krat
- sanaciji zemeljskih plazov
6 krat
- iskanju in reševanju živali
5 krat
Pri izvajanju intervencij je sodelovalo 977 operativnih gasilcev oziroma povprečno 8 gasilcev
na intervencijo in bilo opravljenih 1.884 ur prostovoljnega dela.
Zavedajoč se pomembnosti strokovne usposobljenosti operativnega članstva je bila posebna
pozornost namenjena izobraževanju in zagotavljanju pogojev usposabljanja. V ta namen je
instruktorska ekipa Gasilske zveze ob pomoči operativnih članov GE Laško in Sedraž
dograjevala in vzdrževala vadbeni poligon Eho na Breznem. V ta namen je bilo opravljenih
169 ur prostovoljnega dela.
Iz načrtovanega programa izobraževanja in usposabljanja operativnega sestava gasilskih enot
so bila v letu 2016 izvedena oziroma zaključena naslednja izobraževanja, ki so v pristojnosti
Gasilske zveze
- nadaljevalni tečaj za gasilca
24 tečajnikov
- tečaj gasilske specialnosti strojnik
23 tečajnikov
- tečaj za tehnične reševalce
17 tečajnikov
- tehnični dan – operativno usposabljanje
29 tečajnikov
- enodnevni seminar za operativne članice
19 tečajnic
- operativno usposabljanje na poligonu Eho
8 GE PGD
Skupaj se je posameznih oblik izobraževanja in usposabljanja udeležilo 131 operativnih
gasilcev in gasilk ter bilo opravljenih 2.328 izobraževalnih ur.
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Poleg tečajev in usposabljanj po programu Gasilske zveze Laško, so se operativni člani
gasilskih enot udeležili tudi tečajev in usposabljanj v Izobraževalnem centru Republike
Slovenije za Zaščito in reševanje na Ig-u in sicer
- za dihalne naprave
11 tečajnikov
- za tehnično reševanje
6 tečajnikov
- za nevarne snovi
3 tečajniki
- za informatika
1 tečajnik
- za instruktorja
1 tečajnik
- za mentorja mladine
8 tečajnikov
- za vodjo članic
2 tečajnici
- gašenje notranjih požarov – A
4 tečajniki
- gašenje notranjih požarov – B
4 tečajniki
Skupaj se je v letu 2016 izobraževanj in raznih oblik usposabljanj udeležilo 171 operativnih
članov in članic gasilskih enot.
Konec leta 2016 je bilo v osmih Prostovoljnih gasilskih društvih, ki so vključeni v Gasilsko
zvezo Laško 1.033 članov, članic, veteranov, pripravnikov in mladine. Od tega je 243 članov
operativnega sestava gasilskih enot.
V letu 2016 sta bila v Gasilski zvezi Laško izdelana dva pomembna dokumenta in to:
-Zgodovina gasilstva občine Laško od njenih začetkov do leta 2016,
-Dolgoročni program razvoje gasilstva v občini Laško v obdobju 2017 – 2027.
V oba dokumenta je bilo vloženega veliko truda in bosta pomembno vodilo v nadaljnjem
delovanju gasilske organizacije v občini Laško.
Gasilska zveza je v letu 2016 imela 140.346,30 EUR prihodkov in 132,666,30 EUR
odhodkov., kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.680,00 EUR. Skupaj s
presežkom iz leta 2016 v višini 597,90 EUR je 31.12.2016 bilo 8.277,90 EUR presežka, ki se
prenese v leto 2017.
Poraba po stroškovnih mestih:

Poraba po stroškovnih mestih je bila sledeča:
PLANIRANO REAL. INDEX

1. ZAVAROVANJE

14.000,00 13.539,00
842,00

97

2. STROKOVNA LITERATURA

1.000,00

86

3. GASILSKA TEKMOVANJA

3.000,00

4. IZOBRAŽEVANJE

10.000,00 11.080,00 111

5. DOTACIJE PGD

48.000,00 53.366,00 111

3.314,00 110

6. VZDRŽEVANJE GAS.VOZIL+OPREME

8.000,00 17.470,00 218

7. NABAVA GAS.TEHNIKE IN OPREME

3.560,00

---------
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8. NABAVA OSEBNE ZASČITNE OPREME

14.560,00

---------

9. FUNKCIONALNO DELOVANJE GZ

6.500,00

6288,00

10. VZDRŽEVANJE GD

12.000,00 12.000,00 100

11. DELOVANJE KOMISIJ

3.500,00

4.510,00

129

12. ZDRAVNIŠKI PREGLEDI OPERATIVCEV

5.000,00 5.442,00

109

SKUPAJ

129,120,00 127.871,00

Požarne takse je občina Laško prejela v višini 36.607,00 EUR.
Taksa je bila porabljena za:
- poplačilo kredita za PGD Jurklošter
- poplačilo kredita za PGD Rimske Toplice
- nabavo kompresorja za polnjenje jeklenk IDA
- nabavo osebne zaščitne opreme - čelade
- sofinanciranje nabave gasilskega vozila PGD Zidani Most

97

99

5.000,00 5.000,00
6.900,00 6.900,00
15.000,00 14.748,00
7.100,00 3.677,00
5.000,00

Po pokritju preveč porabljene takse v letu 2015 v višini 427,00 EUR tako ostane neporabljena
taksa v višini 855,00 EUR, ki se prenese v leto 2017.

.
2. PROGRAMSKE SMERNICE ZA LETO 2017

S ciljem povezovanja in zagotavljanja aktivnosti gasilskih organizacij in izvajanja
javne gasilske službe gasilskih enot se bodo pri izvajanju programa dela Gasilske
zveze Laško upoštevale naslednje usmeritve:
- priprave in izvedbe občnih zborov PGD
- priprava in izvedba skupščine Gasilske zveze
- obravnavanje in sprejem letnega poročila
- opremljanje gasilskih enot v skladu s kategorizacijo
- urejanje zavarovanj za PGD ( članstvo, avtomobilsko, splošno-premoženjsko,
kolektivno nezgodno in ZZZS )
- zagotavljanje zdravstvenih pregledov operativnih članov gasilskih enot
- zagotavljanje delovanja komisij
- vzpodbujanje dela z mladimi in članicami
- zagotavljanje finančnih sredstev za delovanje društev, Gasilske zveze in
opravljanje javne gasilske službe
- zagotavljanje strokovne pomoči na operativnem področju dela in načrtovanju
- organizirati in izvajati strokovno izobraževanje operativnega članstva
- organiziranje in vključevanje v gasilska tekmovanja
- zagotavljanje in spremljanje operativne pripravljenosti gasilskih enot
- sodelovanje na svečanostih drugih Gasilskih zvez in PGD celjske regije.
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III.

ZAKLJUČEK

1. SPREJETJE LETNEGA POROČILA
Realizacijo programa dela in porabo sredstev namenjenih za požarno varnost in
gasilstvo v letu 2016 je obravnaval upravni odbor dne 14. 3. 2017 in skupščina
Gasilske zveze Laško dne 24. 3. 2017 in ugotovila, da se je program dela izvajal v
skladu s sprejetimi smernicami in da so se sredstva uporabljala namensko za realizacijo sprejetega programa dela.

2. DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA POROČILA
Poslovno poročilo sta izdelala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Laško,
finančno poročilo pa je sestavila računovodska služba občine Laško, za njega pa je
odgovorna gospa Sabina Mlakar.
Poslovno poročilo je bilo sestavljeno marca 2017.

Poveljnik GZ:
Vekoslav Špiler

Predsednik
Jožef RAJH
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Gasilska zveza Laško

Finančno poročilo 2016
FINANČNO POROČILO

Gasilska zveza Laško izvaja nepridobitno dejavnost. Vsi prihodki, ki jih pridobiva so v skladu z
ustanovitvenim aktom namenjeni izključno opravljanju njene osnovne (nepridobitne) dejavnosti.
Glede na to da društvo v letu 2016 ni imelo drugih prihodkov kot donacije in dotacije iz proračuna
mu ni potrebno plačati davka od dobička.
Društvo ni davčni zavezanec za namene DDV-ja.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
Osnovni vir prihodkov Gasilke zveze Laško so dotacije proračuna občine Laško v višini 133.852,49
€, ostali prihodki društva pa so znašali 6.493,84€.
Odhodki iz društva so znašali 132.666,27€.
Prihodki in odhodki so razvidni iz spodnje razpredelnice
2016

SKUPAJ PRIHODKI
Prihodki od dejavnosti
Prihodki iz proračuna
Prihodek iz prenosa rezervacij (amortiz.)

Prodaja OS
Prihodki GZ Slovenije
Prihodki GZ Celjske regije
Donacije
Intervencija-Občina
Finančni prihodki
Obresti
Drugi prihodki
Zavarovalnica

SKUPAJ STROŠKI
Material
-stroški nadom.delov in mat.za vzdrževanje
-gorivo
-odpis DI
-pisarniški material
-strokovna literatura
-drugi mat.stroški
Storitve
-vzdrževanje opreme
-najemnina WC
-dnevnice
-kilometrina
-hotelske storitve
-stroški plačilnega prometa
- skupščina OGZ
-str.obč.tekmovanj, str.srečanj, občni zbor…

-kotizacija
-telefon
-zavarovanja

2015

Indeks

140.346,33

119.583,42

117,36

139.453,03
100.000,00
4.731,60
1.150,00
2.819,91
0,00
1.630,63
29.120,89
0,04
0,04
893,26
893,26
2016

117.706,15
103.000,00
4.763,65
4.300,00
1.555,88
551,49
3.535,13
0,00
0,21
0,21
1.877,06
1.877,06
2015

118,48
97,09
99,33
26,74
181,24
0,00
46,13
0,00
19,05
19,05
47,59
47,59
Indeks

132.666,27

123.526,55

107,40

7.256,67
1.967,61
823,24
20,90
1.155,37
924,75
2.364,80
45.902,31
9.612,85
316,61
189,25
432,58
0,00
329,28
0,00
6.756,56
0,00
523,24
13.538,79

11.974,10
661,12
1.268,07
2.887,50
892,01
926,61
5.338,79
38.280,47
1.819,47
320,64
442,67
987,48
66,90
353,52
884,53
6.817,95
0,00
520,89
11.712,25

60,60
297,62
64,92
0,72
129,52
99,80
44,29
119,91
528,33
98,74
42,75
43,81
0,00
93,14
0,00
99,10
0,00
100,45
115,60
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-str.izobraževanj in strokov.ekskurzij
-registracija
-nagrade
-avtorski honorar
-str.drugih storitev
Dotacije drugim pravnim osebam
- dotacije drugim društvom
-refundacije društvom
-donacije GZ
Amortizacija
-amortizacija
Davek od dobička

3.610,98
0,00
3.870,00
0,00
6.722,17
74.712,10
65.365,75
9.346,35
0,00
4.795,19
4.795,19
0,00

PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV
Stanje presežka 31/12

7.680,06

3.189,70
65,22
2.130,00
0,00
8.969,25
68.449,69
49.504,84
18.944,85
0,00
4.822,29
4.822,29
0,00

113,21
0,00
181,69
0,00
74,95
109,15
132,04
49,33
0,00
90,55
90,55
0,00

-3.943,13
597,86

8.277,92

REZULTAT
V letu 2016 je društvo ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.680,06 €.

BILANCA STANJA
Na dan 31/12-2016 znaša sedanja vrednost osnovnih sredstev 5.413,14 €. V letu 2016 ni bilo
nabavljenih novih sredstev, izločena pa so bila sredstva v višini 323,90 €. Vsa odpisana osnovna
sredstva so bila v celoti zamortizirana.
Društvo je imelo na dan 31/12-2016 naslednja sredstva:
- sredstva na računih (TRR Abanke d.d.)
6.447,76 €.
Terjatve do kupcev na 31/12-2016
1 Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah
SKUPAJ

1.152,00
1.152,00

€
€

47,30
45,85
24,40
45,62
34,00
30,00
51,48
40,85
319,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Obveznosti do dobaviteljev na 31/12-2016
1 ALTEJA d.o.o. Laško
2 ACRON d.o.o. Slovenj Gradec
3 BASS d.o.o. Celje
4 TELEKOM SLOVENIJE PE CELJE
5 ABANKA d.d.
6 FOTO Fleš Maja Štih, s.p. Laško
7 KAPEL JOŽEF, Šentrupert
8 KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO
SKUPAJ
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Finančno poročilo 2016

Vrednost društvenega sklada je na dan 31/12-2016 znaša 8.277,92 €.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve za amortizacijo osnovnih sredstev nabavljenih pred
01/01-2007 pa znašajo 4.415,48 €.

ZAKLJUČEK
Društvo vodi dvostavno knjigovodstvo. Zaključni račun je izdelan v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Zaključni račun bo obravnaval občni zbor zveze na svoji seji dne 24.03.2017.

Sestavila:
Sabina Mlakar
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