TADEJ BEOČANIN
ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA
Datum: 30.3.2017
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:
GRADIVO PRIPRAVIL:

SOGLASJE K RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD
ODHODKI
GASILSKO
REŠEVALNEGA
CENTRA
AJDOVŠČINA
Oddelek za okolje in prostor; Irena Raspor, Jošt Černigoj

PRISTOJNO DELOVNO TELO Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
OBČINSKEGA SVETA:
Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 22. redni seji dne 12.4.2017 obravnava
in sprejme:
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15) in 19. člena
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 22. redni seji dne ___ sprejel naslednji
SKLEP
Gasilsko reševalnemu centru Ajdovščina se podaja soglasje k razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki iz leta 2016 kot je predlagano in specificirano v sklepu o porabi
presežka, ki je priloga tega sklepa.
Številka:41032-8/2014
Datum:
ŽUPAN:
Tadej BEOČANIN, s.r.

POROČILO ODBOROV:
Na skupni seji dne 29. 3. 2017 sta Odbor za finance in premoženjske zadeve in Odbor za
urejanje prostora in varstvo okolja obravnavala Letno poročilo in soglasje k razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki za javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina in
sprejela
mnenje, da se strinjata s sklepom - soglasjem Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016, zato predlagata, da ga
Občinski svet sprejme.
Datum: 30. 3. 2017
PREDSEDNICA ODBORA
ZA FINANCE IN PREMOŽENJSKE
ZADEVE
Polonca Volk, l.r

PREDSEDNIK ODBORA
ZA UREJANJE PROSTORA
IN VARSTVO OKOLJA
Valentin KRTELJ, l. r.

GASILSKO REŠEVALNI CENTER
AJDOVŠČINA
Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
 (05) 3662-482 fax,(05) 3681-575

LETNO POROČILO 2016

Ajdovščina, februar 2017

Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Tovarniška cesta 3h
5270 Ajdovščina

Davčna številka:
Matična številka:
Šifra proračunskega uporabnika:
Podračun pri UJP:

30474132, zavezanec za DDV
5818982000
19410
01201-6030194181

Glavna dejavnost po SKD:

84.250 (Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah)

Elektronska pošta:

grc.ajdovscina@kabelnet.net

Priprava letnega poročila:
- računovodsko poročilo: Branka Vodopivec Kompara, računovodja
- poslovno poročilo: Miha Ergaver, v.d. direktorja-poveljnika

KAZALO
UVOD ___________________________________________________________________ 7
1
RAČUNOVODSKO POROČILO __________________________________________ 8
1.1

1.1.1
1.1.2

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in na
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu ____________________________________________ 9

Sodila za razmejevanje prihodkov ___________________________________________________ 9
Sodila za razmejevanje odhodkov __________________________________________________ 10

1.2

Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba dolgoročnih rezervacij 12

1.3

Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter v izkazu prihodkov in
odhodkov _______________________________________________________________________ 12

1.4

Metode vrednotenja zalog blaga ____________________________________________________ 13

1.5

Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma razlogih neplačila _____ 14

1.6

Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila_____________________________ 14

1.7

Naložbe prostih denarnih sredstev __________________________________________________ 14

1.8

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev __________________________________ 14

1.9

Postavke na kontih izvenbilančne evidence ___________________________________________ 15

1.10

Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih
sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti___________________________ 15

1.11

Drugi pomembni podatki __________________________________________________________ 15

PRILOGE _______________________________________________________________ 16

UVOD
Gasilsko reševalni center Ajdovščina sodi med posredne uporabnike proračuna, ker
je njegov ustanovitelj in financer Občina Ajdovščina, financer pa je tudi Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije. Hkrati pa se Gasilsko reševalni center Ajdovščina
uvršča tudi med določene uporabnike enotnega kontnega načrta, saj mora zaradi
pridobivanja dela prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, prihodke in
odhodke priznavati tudi v skladu z računovodskimi standardi (po načelu nastanka
poslovnega dogodka oziroma fakturirane realizacije).
Po določbah Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02) in Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09,
38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15) so vsi proračunski uporabniki,
pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava dolžni izdelati in
posredovati letno poročilo ustanovitelju v potrditev najkasneje do konca meseca
februarja za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati dva dela, in sicer
računovodsko poročilo in poslovno poročilo. V računovodskem poročilu morata biti
prikazana bilanca stanja s pojasnili ter izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili. V
poslovnem poročilu morajo biti navedeni problemi in dosežki pri poslovanju, sestavni
del poslovnega poročila pa je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
Letno poročilo smo izdelali v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V računovodskem
poročilu smo najprej pojasnili računovodske informacije v skladu s 26. členom
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. To poročilo smo razdelili na enajst poglavij, da
bi s tem nazorneje predstavili računovodske informacije v zvezi s poslovanjem
javnega zavoda.
Računovodskemu poročilu sledi poslovno poročilo. Pripravili smo ga po 27. členu
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in 62. členu Zakona o javnih financah.
Poslovno poročilo smo razdelili na poglavje o splošnih informacijah in na poročilo o
doseženih ciljih in rezultatih. V poslovnem poročilu so zajete tako računovodske kot
neračunovodske informacije, saj lahko le na ta način predstavimo celotno sliko
poslovanja Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina.

1 RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo sestavljajo bilanca stanja, pojasnila k bilanci stanja (stanje in
gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in
gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil), izkaz prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov ter pojasnila k izkazu (izkaz prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti).
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2016 in pojasnil k izkazom so bili
upoštevani naslednji predpisi:
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, 23/99, 30/02);
- Slovenski računovodski standardi (2006);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,
108/13, 94/14, 100/15, 84/16);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Ur.l. RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10,
97/12, 100/15);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS 12/01, 10/06, 8/07, 102/10);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09,
112/09, 58/10, 108/13, 100/15);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu
zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03, 108/13);
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13, 55/15, 96/15).
Računovodske izkaze smo pripravili za obračunsko obdobje od 1.1.2016 do
31.12.2016.
Računovodsko poročilo v nadaljevanju vsebuje pisne računovodske informacije, ki
pojasnjujejo podatke, izkazane v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ter
njunih pojasnilih.

1.1 Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost
javne službe in na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
Gasilsko reševalni center Ajdovščina opravlja tako dejavnost javne službe kot tudi
tržno dejavnost (dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu). V nadaljevanju
pojasnjujemo sodila, ki smo jih uporabili za razmejevanje prihodkov in odhodkov na
posamezno dejavnost.
1.1.1

Sodila za razmejevanje prihodkov

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina
so naslednji (skupaj 50.479,33 EUR):
- servis gasilnih aparatov ___________ (30.169,08 EUR),
- meritve hidrantnega omrežja ________ (5.619,02 EUR),
- pranje cestišč _____________________ (420,00 EUR),
- prodaja blaga __________________ (12.682,69 EUR),
- druge storitve ___________________ (1.587,71EUR),
- finančni prihodki _____________________ (0,83 EUR),
Prihodki iz sredstev javnih financ pa so prihodki iz proračuna Občine Ajdovščina,
prihodki iz proračuna Ministrstva za obrambo Republike Slovenije ter drugi prihodki iz
proračuna.
Tabela 1: Prihodki iz javne službe za leto 2016

Prihodki
Občina Ajdovščina
Ministrstvo za obrambo RS
Prihodki od obresti
Drugi prihodki
SKUPAJ

Znesek v EUR
433.572,40
27.708,88
7,68
1.316,53
462.605,49

Od celotnih prihodkov (513.084,82 EUR) odpade na dejavnost javne službe 90,16%
celotnih prihodkov, na tržno dejavnost pa 9,84% celotnih prihodkov.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2016 in za leto 2015

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
Členitev podskupin kontov

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

1

2

3

1.1.2

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

860

512.577

499.043

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

499.894

478.866

862

0

0

863

0

0

761

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

12.683

20.177

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

8

31

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

500

2.457

867

0

481

del 764

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

868

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

869

0

481

870

513.085

502.012

871

126.451

108.924

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

872

9.360

16.372

460

STROŠKI MATERIALA

873

42.502

34.143

461

STROŠKI STORITEV

874

74.589

58.409

875

351.085

359.269

del 464

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

280.182

289.074

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

44.467

46.541

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

26.436

23.654

462

G) AMORTIZACIJA

879

1.165

4.535

463

H) REZERVACIJE

880

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

881

23.683

25.294

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

0

195

468

L) DRUGI ODHODKI

883

0

0

884

920

0

del 469

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

885

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

886

920

0

887

503.304

498.217

888

9.781

3.795

889

0

0

del 80

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)
Davek od dohodka pravnih oseb

890

183

118

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891

9.598

3.677

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(889+890) oz. (890-888)

892

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)
Število mesecev poslovanja

893

0

0

894

14

15

895

12

12

Sodila za razmejevanje odhodkov

Za leto 2016 smo stroške na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost razmejili
na podlagi sledečih sodil:
1. Neposredne stroške smo na dejavnost javne oziroma tržne dejavnosti razmejili
na podlagi deleža prihodkov posamezne dejavnosti v celotnih prihodkih, in
sicer je ta delež v letu 2016 znašal 90,16%% v korist javne službe in 9,84% v
korist tržne dejavnosti.
2. Vseh posrednih stroškov ni mogoče deliti na podlagi razmerja med prihodki iz
javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti. Zato smo se odločili, da bomo
spodaj navedene stroške delili glede na kvadraturo prostorov, ki se uporablja
za javno in tržno dejavnost (tabela 3):
- Čistilni material, električna energija, kuriva in ogrevanje, mat. za
vzdrževanje, voda, smeti, podjemne pogodbe (čiščenje prostorov) ter
amortizacija objekta se deli po kvadraturi prostorov, ki se uporabljajo za
servis, glede na celotno kvadraturo objekta GRC:
Tabela 3: Kvadratura po prostorih in po dejavnostih
Pritličje
kurilnica
garaža velika
vhod+wc+pisarna
garaža mala
kuhinja
delavnica
Nadstropje sejna soba
pisarna
pisarna
soba za odmor
pisarna
hodnik
sanitarije
hodnik
soba
stopnišče

m2
23,24
196,56
45,76
80,99
17,80
35,95
37,60
12,16
12,16
11,34
11,88
10,40
20,67
6,37
12,16
4,94
539,98

TD
1,55
13,09
3,05
1,19
35,95
2,50
0,81
0,81
0,79
0,69
1,38
0,42
0,81
0,33
63,36

7%

12%

JS
21,69
183,47
42,71
80,99
16,61
35,10
11,35
11,35
11,34
11,09
9,71
19,29
5,95
11,35
4,61
476,62

88%

Pri tem smo kvadraturo izračunali tako: najprej smo ugotovili, da
delavnica predstavlja 7% celotne kvadrature objekta GRC. Za prostore,
ki se jih uporablja tako za javno službo kot tudi za tržno dejavnost
(garaža, kuhinja, sejna soba…), smo 7% njihove kvadrature (razmerje
med kvadraturo servisa in kvadraturo celotnega objekta) pripisali na
tržno dejavnost. Iz tega sledi, da na tržno dejavnost odpade 63,36m2
objekta od celotnih 539,98m2, kar predstavlja 12%. To je ključ za
izračun stroškov tržne dejavnosti, ki jih bomo razmejevali po kvadraturi.

-

Amortizacija opreme se v breme tržne dejavnosti knjiži glede na to, ali
se osnovno sredstvo uporablja za tržno dejavnost ali ne. Če se osn. sr.
uporablja izključno za javno službo, se amortizacija knjiži v breme vira
sredstev, če pa se osn. sr. uporablja le za tržno dejavnost, se
amortizacija v celoti knjiži v breme prihodkov iz tržne dejavnosti. Če se
osn. sr. delno uporablja za tržno dejavnost, delno pa za javno službo,
se amortizacija knjiži glede na razmerje med realiziranimi prihodki na
javni in tržni dejavnosti.

-

Ostali stroški, ki jih ne moremo drugače razporediti med dejavnosti
(strokovna literatura, pisarniški material, poštnina, telefon in internet,
stroški službenih potovanj, sejnine, zavarovanje, stroški dela…), se
prav tako delijo na podlagi razmerja med realiziranimi prihodki na javni
in tržni dejavnosti.

Največji delež v odhodkih imajo stroški dela, tako v dejavnosti javne službe kot tudi v
tržni dejavnosti. Stroški storitev so naslednja pomembnejša postavka v javni in tržni
službi. Pri izračunu odhodkov je upoštevan odbitni delež vstopnega davka na dodano
vrednost, ki je v letu 2016 znašal 7 %.

1.2 Nameni za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter oblikovanje in poraba
dolgoročnih rezervacij
Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.

1.3 Vzroki za izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter
v izkazu prihodkov in odhodkov
Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 29.232 EUR.
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 4) je razvidno, da znaša
presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 z upoštevanjem davka od dohodka
pravnih oseb iz naslova javne službe 8.496 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz
naslova tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa 1.102
EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti in javne službe gre
pripisati dejstvu, da smo na dan 31.12.2016 knjižili popravke iz naslova plač, ki so bili
ugotovljeni pri revizijskem pregledu v letu 2016. Ti popravki nam povečujejo presežek
prihodkov nad odhodki v obračunskem obdobju.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih za leto 2016

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016
v EUR (brez centov)
Znesek

Členitev podskupin kontov

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1

2

3

4

5

760

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

660

462.098

50.479

462.098

37.796

662

0

0

663

0

0

761

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

661

664

0

12.683

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

7

1

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

500

0

667

0

0

del 764

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

0

0

670

462.605

50.480

671

115.611

10.840

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

0

9.360

460

STROŠKI MATERIALA

673

41.719

783

461

STROŠKI STORITEV

674

73.892

697

675

315.977

35.108

del 464

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

252.164

28.018

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

40.020

4.447

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

23.793

2.643

462

G) AMORTIZACIJA

679

0

1.165

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

465

J) DRUGI STROŠKI

681

21.436

2.247

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

0

0

468

L) DRUGI ODHODKI

683

0

0

684

920

0

del 469

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

920

0

687

453.944

49.360

688

8.661

1.120

689

0

0

del 80

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)
P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)
Davek od dohodka pravnih oseb

690

165

18

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691

8.496

1.102

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

693

0

0

1.4 Metode vrednotenja zalog blaga
Zaloge smo v letu 2016 v skladu s SRS 4.16 vrednotili po metodi tehtanih povprečnih
cen.

1.5 Stanje neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oziroma
razlogih neplačila
-

Na dan 31.12.2016 ima Gasilsko reševalni center Ajdovščina stanje
kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 10.222,75 EUR, od tega je 1.339,38
EUR spornih terjatev (prijavljeni v stečajno maso). Ostale terjatve prikazujemo
v tabeli po dnevih zapadlosti.

Tabela 5: Pregled odprtih postavk po dnevih zapadlosti na dan 31.12.2016
Dnevi
Nad 360 360-180 180-90
90-60
60-30
30-0 dni
nezapadlo
zapadlosti dni
dni
dni
dni
dni
EUR

356,05

85,80

734,70

638,67

590,65

86,21

6.391,29

Vse dolžnike z opomini in telefonsko pozivamo k plačilu terjatev, vendar nekatere
terjatve ostajajo odprte. Nekaterim izmed njih smo po Zakonu o obligacijskih
razmerjih predlagali medsebojne kompenzacije, s katerimi smo delno zapirali zapadle
terjatve.
Za poplačilo terjatev individualno presojamo vsakega dolžnika posebej.

1.6 Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti in vzroki neplačila
Na dan 31.12.2016 nam evidence izkazujejo, da nimamo neporavnanih zapadlih
obveznosti.

1.7 Naložbe prostih denarnih sredstev
Gasilsko reševalni center Ajdovščina v letu 2016 ni vezal denarnih sredstev oz. je
denarna sredstva, ki jih je imel vezana iz leta 2015 porabil za nakup vozila za
tehnično reševanje in nevarne snovi. Ta sredstva so bila sredstva, ki jih je pridobil v
letu 2014 in 2015 iz Ministrstva za obrambo RS in jih uporabil za navedeni namen.

1.8 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
V letu 2016 je najpomembnejša sprememba vidna v bilanci stanja na kontih skupine
04, in sicer je Gasilsko reševalni center kupil vozila za tehnično reševanje in nevarne

snovi. Vir za nabavo so bila sredstva občine Ajdovščina in sredstva Ministrstva za
obrambo.
S sklepom občine Ajdovščina pa je zavod dobil v upravljanje sredstva iz projekta
Holistic
V letu 2016 smo izločili računovodske programe, računalnik, motorno brizgalno,
komandni pult, dva gasilna aparata, UKV, manometer, sušilni stroj, uničevalec
dokumentov, tri tiskalnike.

1.9 Postavke na kontih izvenbilančne evidence
Na kontih izvenbilančne evidence imamo prikazana sredstva drobnega manjših
vrednosti, ki so bila v celoti odpisana ob nabavi.

1.10 Podatki o pomembnejših odpisanih opredmetenih osnovnih sredstvih in
neopredmetenih sredstvih, ki se še vedno uporabljajo za opravljanje
dejavnosti
Opredmetena osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, so sredstva drobnega
inventarja, katerih posamična nabavna vrednost ni presegla vrednosti 500 EUR.
Vozila, ki se še uporabljajo v Gasilsko reševalnem centru v Ajdovščini so že v celoti
zamortizirana. Izjema je novo vozilo kupljeno v letu 2016.
Amortizacijo obračunavamo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Amortizacijo obračunavamo po metodi časovnega amortiziranja.

1.11 Drugi pomembni podatki
Menimo, da informacije, ki smo jih v računovodskem poročilu predstavili, dovolj
nazorno prikazujejo poslovanje in premoženjsko stanje Gasilsko reševalnega centra
Ajdovščina. Vsi podatki, ki pomembno vplivajo na premoženjsko stanje, so bili razkriti
v predhodnih točkah.

PRILOGE
1. Bilanca stanja
2. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4.
5.
6.
7.
8.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

računovodja

v.d. direktorja-poveljnika

Branka Vodopivec Kompara

Miha Ergaver

GASILSKO REŠEVALNI CENTER
AJDOVŠČINA
Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
 (05) 3662-482 fax,(05) 3681-575

Številka: 16-1/2017
Datum: 11.2.2017

POSLOVNO POROČILO O DELU GRC AJDOVŠČINA V LETU 2016
UVOD

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran in vključen v sistem zaščite in
reševanja (ZIR) v občini Ajdovščina. Poklicno gasilstvo je v občini organizirano kot
obvezna lokalna javna služba za opravljanje nalog gašenja in reševanja ob požarih,
preventivnih nalog varstva pred požarom, nalog zaščite in reševanja ljudi in premoženja
ob naravnih in drugih nesrečah, nalog iz naslova MORS Uprave RS za zaščito in
reševanje ter druge določene naloge.

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno gasilsko enoto, ki jo je Občina Ajdovščina že leta
1993 ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog gašenja požarov,
vseh preventivnih nalog iz naslova varstva pred požari in vseh oblik tehničnega reševanja
na območju občine Ajdovščina.
Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje,
delovanje in financiranje. Župan občine je pristojen in odgovoren za spremljanje in
izvajanje nalog iz področja gasilstva.

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na podlagi uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč uradni list (RS št.: 92/07) uvrščen v
gasilsko enoto pete kategorije.

ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI AJDOVŠČINA
Za izvrševanje posameznih nalog s področja varstva pred požarom in gasilstva v občini
Ajdovščina skrbijo naslednji organi oziroma organizacije:
•
Občina Ajdovščina

•
•
•
•
•

Občinski štab za civilno zaščito občine Ajdovščina
GRC Ajdovščina
Prostovoljna gasilska društva občine Ajdovščina
Gasilska zveza Ajdovščina
Druge organizacije in strokovne službe

GRC Ajdovščina predstavlja poklicno teritorialno gasilsko enoto, ki jo je Občina
Ajdovščina ustanovila v obliki javnega zavoda za opravljanje operativnih nalog zaščite in
reševanja na območju celotne občine. GRC Ajdovščina je osrednja gasilska enota v
občini. Po sklepu Uprave RS za zaščito in reševanje opravlja tudi druge naloge na
območju občine Vipava.
Gasilska zveza Ajdovščina združuje gasilska društva na nivoju občine Ajdovščina zaradi
opravljanja organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva. Gasilska zveza poleg
svojih občinskih nalog opravlja tudi organizacijske in strokovne tehnične naloge gasilstva,
za katere jih je pooblastila država ali lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote v
gasilskih društvih opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu na
osnovi pooblastila občine in v skladu z operativnim gasilskim načrtom lokalne skupnosti.
Operativni gasilski načrt ureja organizacijo, obveščanje in alarmiranje ter delovanje
gasilskih enot in je sestavni del načrta varstva pred požarom.
GASILSKE ENOTE ZA OPRAVLJANJE GASILSKE SLUŽBE V OBČINI AJDOVŠČINA:
Enote za opravljanje javne gasilske službe so določene na podlagi sklepa občine
Ajdovščina. Te enote so:
•
Poklicna gasilska enota – Gasilsko reševalni center Ajdovščina (GRC)
•
Prostovoljna gasilska enote po naslednjih gasilskih društvih (PGD).
GRC
Ajdovščina
PGD
Ajdovščina
PGD Col

Poklicna enota

Tovarniška cesta 3 H, 5270 AJDOVŠČINA

Prostovoljna enota Col 78, 5273 COL

PGD Selo

Prostovoljna enota Selo 7, 5262 ČRNIČE

PGD Šmarje

Prostovoljna enota Šmarje 48 A, 5295 BRANIK

Prostovoljna enota Tovarniška cesta 3 H, 5270 AJDOVŠČINA

Operativni okoliši so določeni s sklepom gasilskega poveljstva GRC Ajdovščina in GZ
Ajdovščina. Organizacija dela poteka v skladu s Pravili gasilske službe in Zakonom o

gasilstvu ter dogovorom oziroma sklepom poveljstva o vodenju in poveljevanju na
intervencijah.
Kategorije teritorialnih gasilskih enot se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:
• Število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem področju
gasilske enote.
• Tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE.
Župan občine Ajdovščina je v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč, oceno požarne ogroženosti in
ugotovitev iz tega projekta s sklepom št. 851-1/02 z dne 18.3.2004 določil naslednjo
kategorizacijo gasilskih enot na območju Občine Ajdovščina:

Gasilska enota
JZ GRC Ajdovščina

Z izpolnjevanjem minimalnih
pogojev
V. (poklicna enota) GEŠP

PGD Ajdovščina

II.

PGD Col

II.

PGD Selo

II.

PGD Šmarje

I.

Obsega KS, naselja
Celotna
občina
Ajdovščina,
občina Vipava za tehnične
intervencije in celotna HC
Vrtojba-Razdrto
Ajdovščina, Lokavec, Budanje,
Dolga Poljana, Cesta, Dobravlje,
Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ,
Male Žablje, Planina, Ustje,
Žapuže, Kožmani, Grivče,
Tevče, Plače
Col, Podkraj, Otlica-Kovk,
Predmeja, Višnje, Bela, Vodice,
Žagolič, Malo Polje, Križna
Gora, Gozd
Selo, Vrtovin, Črniče, Batuje,
Brje, Kamnje-Potoče, GojačeMalovše, Batuje, Ravne
Šmarje, Gaberje, Velike Žablje,
Vrtovče Zavino

1. KADROVSKA ZASEDBA
V letu 2016 je v GRC Ajdovščina bilo zaposlenih 13 gasilcev in direktor-poveljnik. Poleg
dnevne službe (vodstvo-direktor-poveljnik) ter poslovna sekretarka za polovični delovni

čas, večji del zaposlenih predstavljajo operativni gasilci, razporejeni v štiri izmene (tri
izmene po tri gasilce in ena izmena po štiri gasilce).

Od konca avgusta 2016 je zaradi bolniške odsotnosti ena izmena ves čas delovala s samo
dvema gasilcema. Prav tako se je s 30.9.2016 število operativnih gasilcev zmanjšano
sicer zaradi upokojitve. V skladu z razpoložljivimi kadrovskimi zmožnostmi se je v zavodu
zagotavljalo minimalno zasedbo dveh gasilcev/izmeno.
Kot ena izmed gasilskih enot širšega pomena (GEŠP) po pogodbi z Upravo republike
Slovenije za zaščito in reševanje v primeru prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi
snovmi pokrivamo večje območje, ki obsega področje ajdovske in vipavske občine. Prav
ta pogodba in povečanje posredovanj, v zadnjih letih pa vse več naravnih nesreč
narekuje, da se enota kadrovsko poveča, materialno in finančno okrepi.
Zavod je v sodelovanju z ustanoviteljem pripravil predlog spremembe Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki se
nanaša na pogoje za intervencijsko pokrivanje predorov daljših od 500m, med katere sodi
tudi predor Podnanos na HC Razdrto-Vipava. Cilji so bili in bodo tudi v bodoče zagotovitev
dodatnih finančnih sredstev za kadrovsko krepitev enote. Prav tako smo vodili aktivnosti v
zvezi zagotavljanja ustrezne opreme za predorske gasilce v sklopu strokovnega odbora za
posredovanje v predorih.
2. ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOSTI ZAVODA GRC

Zavod opravlja obvezno lokalno javno službo gasilstva na območju Občine Ajdovščina in
druge dejavnosti, ki so povezane z njegovo osnovno dejavnostjo.
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji je:
Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/2007, 17/2008) razvrščena v:
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
33.120 Popravila strojev in naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil (pranje vključeno)
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
84.240 Dejavnost za javni red in varnost
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Delo v zavodu je organizirano v skladu z Zakonom o zavodih. Organiziranost in
delovanje GRC določa statut zavoda. Zavod GRC opravlja dela in naloge v
naslednjih organizacijskih službah:
1. Operativna gasilsko reševalna služba, v kateri se opravlja dejavnost gašenja
požarov, reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, strokovno
usposabljanje in urjenje zaposlenih, dežurno službo ter vzdrževalna dela.
2. Preventivna služba, v kateri se opravlja preventivna gasilska dejavnost,
svetovanje in uvaja novosti razvoja stroke.
3. Vzdrževalna dela, v kateri je organizirano vzdrževanje in čiščenje objektov,
strojnega parka, gasilske opreme in naprav.
4. Servisna služba, v kateri je organizirano servisiranje RGA aparatov in druge
protipožarne opreme.
5. Splošna služba, v kateri se opravljajo tekoča računovodska, knjigovodska dela in
administrativna dela.
6. Računovodska služba (zunanja skupna za 4 zavode), v kateri se opravlja
računovodska in knjigovodska dela v skladu s standardi in zakoni v javnih zavodih.
Dejavnost zavoda je bila razdeljena na tržno dejavnost in javno službo. Tržna
dejavnost, ki zajema servisno dejavnost, meritve hidrantnega omrežja, izvajanje
požarne straže, prihodki od prodaje materiala v letu 2016 znašajo 50.479,33 EUR.

Tabela 1: Število servisiranih gasilnikov po tipu v letu 2016
Število gasilnikov
servisiranih v
GRC

S1-S3

S6-S9

CO2
3- 5kg

CO2
10-30
kg

S50 kg
S100
kg

Skupaj
servisiranih
Gasilnikov

LETO 2013

685

2909

528

9

19

4150

LETO 2014

608

2925

515

5

16

4069

LETO 2015

402

3257

491

5

20

4175

LETO 2016

361

3114

490

19

21

4005

Tabela 2: Prodaja gasilnikov v letu 2016
Število prodanih

S1-S3

S6-S9

gasilnikov

CO2
2- 5kg

CO2
10-30
kg

S50 kg

Skupaj prodanih

S100
kg

gasilnikov

LETO 2013

43

170

5

/

/

218

LETO 2014

39

220

8

/

/

267

LETO 2015

145

256

16

/

/

417

LETO 2016

86

182

10

/

/

278

V letu 2016 smo opravljali tudi meritve hidrantnega omrežja strankam v naši občini in
strankam v drugih občinah. Število novih meritev je še vedno v upadu, ker je manj
investicij v gradnje objektov. Pooblastila in delo v skladu s predpisi za vzdrževanje,
pregled, servisiranje in meritve protipožarnih naprav, nadzira Inšpektorat Republike
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kar pomeni, da zavod (izvajalec
del) skrbi za veljavnost in izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za izvajanje del v skladu
s pooblastili. Zgoraj navedeni ukrepi zagotavljajo pogoje za izvajanje navedenih nalog, za
kar moramo biti pozorni, da ta pooblastila tudi v prihodnje obdržimo in da smo za izvajanje
teh nalog kadrovsko ustrezno dopolnjeni. Tudi na področju tržne dejavnosti servisiranja
gasilnikov in hidrantnega omrežja se soočamo s konkurenco, ki pogojuje tudi individualni
pristop do posamezne stranke in prilagoditve cen servisne dejavnosti. Kljub vsemu
ocenjujemo da je večina naših strank obdržalo zaupanje in odgovornost do naše
organizacije. Istočasno pa to pomeni, da se bo potrebno v prihodnosti potruditi in opravljati
naše storitve še bolj strokovno.
3. SEZNAM VOZIL IN OPREME
V GRC Ajdovščina imamo trenutno v operativni uporabi 8 gasilsko reševalnih vozil in
gasilsko reševalni čoln (last Občine Ajdovščina). Eno vozilo je v fazi zbiranja ponudbo za
odprodajo. V mesecu oktobru 2016 smo v operativno uporabo dobili novo gasilsko
reševalno vozilo z dvigalom TRV-2D.
V prihodnje bo glavna skrb zamenjava dotrajanih in starejših gasilsko reševalnih vozil.

Planirana zamenjava gasilskih vozil se bo izvajala v skladu z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi in soglasjem ustanovitelja:
•
V sodelovanju z ustanoviteljem in prijavo na razpise MORS je ena od ključnih nalog
pridobiti tudi druge finančne vire za nabave vozil.
Nabava osebne in skupne gasilske opreme v letu 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 kos čelade intervencijske Rosenbauer,
60m cevi tlačne odporne na ogljikovodike,
1 kpl torba in opornice za PP,
1 par intervencijski čevlji Haix Fire Flash Gamma,
delovna oblačila za kandidata za gasilca,
3 par rokavice intervencijske Juba,
2 kos cev tlačna fi 52 za pitno vodo – vozilo 4,
1 kos trinožno stojalo za reflektor – vozilo 4,
skupna in osebna oprema v novem vozilu TRV-2D,
telefonska centrala s pripadajočimi telefoni,
skrb za strateško zalogo po Uredbi Uprave RS za zaščito in reševanje in delovanje
Javne gasilske službe (penilo, dekon, absorbent,…).

Vzdrževanje gasilskega doma - postaje:
•
•

obnova prostorov – ureditev prostora za fizične priprave (fitnes). Ureditev je potekala
v lastni režiji,
Nabava multifunkcijske fitnes naprave in drugih pripomočkov za vadbo.

Vzdrževanje vozil in opreme:

•
•
•
•
•
•
•

Vozilo 7: MAN - 10 letni servis hidravlične opreme Weber za tehnično reševanje,
servis dvigala,
Vozilo 4: Renault Midlum - zamenjava baterije na agregatu,
Vozilo 8: Renault Trafic - zamenjava regulatorja tlaka kabine, servis z menjavo olja in
filtrov, menjava baterije,
Vozilo 5: Bremach – popravilo in nastavitve zavor, popravilo piskača vzvratne vožnje,
Vozilo 1: Citroen Berlingo - servis olja in filtrov, zamenjava pnevmatik, izpušne cevi,
Vozilo 2: MB Atego – menjava baterij in klem, popravilo motorne zavore, menjava
medmešalca – dozatorja penila, popravilo nivokaza za vodo in penilo,
Vozilo 9: VW transporter – servis agregata, servis vozila in menjava olja in filtrov,
menjava akumulatorja, menjava jeklenice na vitlu, 3 letni servis hidravlične opreme
Weber za tehnično reševanje,

•
•
•

generalna obnova 7 kos izolirnih dihalnih aparatov MSA Auer,
opravljen je bil servis polnilne naprave – kompresorja za polnjenje izolirnih dihalnih
aparatov,
opravljena je bila kalibracija detektorja plinov.

4. IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA - VAJE
Izvajanje poklicne gasilske službe terja od zaposlenih stalno izobraževanje, usposabljanje
in dopolnjevanje gasilskega znanja. Temu vprašanju smo namenili tudi v letu 2016 v
okviru možnosti in sredstev največjo mero odgovornosti.
• Sodelovanje na sejah strokovnega odbora za posredovanje v predorih,
• Usposabljanje požari v naravi v sklopu projekta Holistic,
• Dopolnilno usposabljanje za uporabo čolna za delo na vodi,
• Sodelovanje na tradicionalni prireditvi Igrajmo se za varnost,
• Vaja gašenja, reševanja in evakuacije objekta RK Ajdovščina (bivši AMD),
• Usposabljanje za uporabo novega vozila TRV-2D,
• Usposabljanje zaposlenih – psihološka pomoč reševalcem,
• Usposabljanje zaposlenih IG – prometne nesreče primorska avtocesta in
eksplozija plina Celje,
• Usposabljanje zaposlenih IG – Gašenje modul A in B,
• Usposabljanje zaposlenih IG – gašenje foto-voltaika,
• Vaja s vozilom TRV-2D ob slovesnem prevzemu,
• Usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu,
• Sodelovanje s PGD Občine Ajdovščina in Vipava, GZ Ajdovščina, RK Ajdovščina,
Zavodom za šport Ajdovščina, PD Ajdovščina, Triatlon klubom Ajdovščina, OŠ
Ajdovščina, Vrtcem Ajdovščina pri prikazu aktivnosti enote.
• V sodelovanju s podjetjem Lozej d.o.o. smo izvajali usposabljanje zaposlenih za
gašenje začetnih požarov.
5. INTERVENCIJE V LETU 2016
Poklicni gasilci GRC Ajdovščina smo v letu 2016 nedvomno največ dela in truda vložili v
gašenje, reševanje in nudenje pomoči ljudem v nesreči tako na našem teritoriju. Zaradi
specifičnih klimatskih in drugih razmer ter submediteranskih značilnosti naše občine z
veliko gozdovi, spada občina med bolj ogrožene občine v RS Sloveniji. To se je pokazalo
tudi v letu 2016, ko so nas ponovno prizadele naravne in druge nesreče, nesreče v
cestnem prometu in nesreče in požari na stanovanjskih ali gospodarskih ter drugih
objektih. Nosilec gospodarstva v občinah je industrija, drobno gospodarstvo in kmetijstvo.
Gozdovi, ki pokrivajo 30–40 % površin so požarno občutljivi vsaj v tistem delu, ko gre za
iglaste gozdove na področju Čavna, Trnovske planote in Kraškega sveta. Zadnja leta

opažamo zaostrovanje suš, vse pogostejše so burje z rušilno močjo, poplave, plazove in
druge ujme. Že več let zapored beležimo v spomladanskem času rušilno burjo v
jesenskem času poplave in plazove. Vsi ti zgoraj navedeni podatki nas opozarjajo na to,
da moramo napore usmeriti v preventivne ukrepe, ter razvijati in opremljati gasilstvo, da
bo sposobno obvladovati nevarnosti. V stalnem porastu je tudi število intervencij na
odseku hitre ceste od Razdrtega do Vogrskega. Tudi iz psihološkega vidika so bile
najzahtevnejše intervencije, kjer je bilo veliko število poškodovanih ali pa preminulih oseb
in sicer prometna nesreča na HC v Vipavi, motoristična nesreča v Batujah, letalska
nesreča na Predmeji. V skladu z načrti aktiviranja so nam na pomoč priskočile gasilske
enote iz GZ Ajdovščina in GZ Vipava. Predvsem pri nesrečah na nedostopnih terenih
(traktorske nesreče, delovne nesreče v gozdu) nimamo ustreznega terenskega vozila,
katerega nameravamo iz namenskih sredstev GEŠP nabaviti v letu 2017. Veseli nas
dejstvo, da smo v letu 2016 v uporabo dobili veliko tehnično reševalno vozilo z dvigalom.
Za pomoč se vsem zahvaljujemo.
V letu 2016 je bila enota aktivirana 215 krat in vse intervencije so bile uspešno opravljene.
Skupno je bilo v nesrečah 35 poškodovanih, žal pa je tudi 11 oseb izgubilo življenje. Iz
podatkov v grafih (vir: SPIN in lastna evidenca) je razvidno posredovanje enote po
posameznih vrstah nesreč. Evidence po posameznih intervencijah sistema SPIN niso
usklajene z aktiviranjem enote, zato so le-ti v neskladju. Ob teh intervencijah je bil večkrat
aktiviran tudi Poveljnik CZ in operativni del štaba CZ ter PGD Občine Ajdovščina.
Za PGD Ajdovščina, Col, Selo in Šmarje smo opravljali brezplačna polnjenja izolirnih
dihalnih aparatov in gasilnih aparatov, ki so bili uporabljeni na intervencijah. S to prakso
bomo nadaljevali tudi v bodoče in skrbeli za enotno delovanje javne gasilske službe.
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Aktivnosti operativne enote so bile ažurno objavljene na spletni strani zavoda ter v tiskanih
in elektronskih medijih.
CILJI GRC AJDOVŠČINA
Cilji razvoja požarnega varstva v občini Ajdovščina so srednjeročno in dolgoročno
planiranje prioritet organizacij, potreb financiranja gasilstva v širšem pomenu. Podlaga za
določitev planov iz prejšnjega odstavka so načela varstva pred požari, trenutno stanje
gasilstva v občini ter interakcija med subjekti požarnega varstva v občini njihovimi
izraženimi in upravičeni predlogi in na drugi strani oblastjo in njenimi zmožnostmi ter
zakonsko določenimi obvezami.
Cilji so vsekakor povečati kvaliteto poklicnega gasilstva, ohranjati in povečati tradicijo z
vidika zgodovinske dediščine, povečati stopnjo požarne varnosti na celotnem območju
občine Ajdovščina (z gradbenimi, prostorskimi, tehničnimi ter drugimi ukrepi), vzpostaviti
petletni plan opremljanja javnega zavoda GRC, tako z vozili kot tudi z opremo, na podlagi
števila intervencij, ujm in naravnih nesreč - kadrovsko povečati poklicno enoto. Poklicni
gasilci skupaj s prostovoljnimi gasilci, ki s svojim znanjem, s tehniko in opremo ter
požrtvovalnim delom skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja na zelo velikem in
nepredvidljivim področju kot je Občina Ajdovščina si za osnovni cilj postavljajo med
ostalim tudi nove primerne-sodobne prostore. Do izgradnje nove gasilskega doma se skrbi
za nujna vzdrževalna dela, da se zagotavlja ustrezna operativna sposobnost enote.
ZAKLJUČEK
Poročilo o delu enote je temeljni dokument s katerim zavod GRC Ajdovščina vsako leto,
glede na postavljene cilje, določi obseg in vsebino izvajanja svojih nalog ter definira
pogoje za njihovo izvedbo.

Vsem nalogam gašenja in reševanja in bodočim nevarnostim ter z njimi povezanimi
zahtevami, ki se postavljajo pred poklicno enoto bomo kos le z izgradnjo enotne, sodobne
in odzivne, kadrovsko primerno zasedene, strokovno usposobljene in izurjene, sodobno
tehnično opremljene javne gasilske službe, katero jedro in glavna udarna sila je poklicni
zavod GRC Ajdovščina. Ta nase prevzame prvi udar pri vseh intervencijah, ter se po
potrebi nadgradi z operativnimi enotami prostovoljnih gasilskih organizacij. Taka
organiziranost in tako sodelovanje se bo pokazalo kot uspešen in učinkovit sistem sil za
zaščito in reševanje.
Nedvomno bo v prihodnosti potrebno javnemu zavode GRC Ajdovščina nameniti več
sredstev, predvsem za posodobitev voznega parka in sicer gasilskega vozila s cisterno
GVC ter vozila za gašenje gozdnih požarov GV-GP2. Zaposleni v GRC Ajdovščina, pa
bomo morali tudi v bodoče poskrbeti za nudenje visokega standarda varnosti vsem
občanom. Zaposleni in vodstvo enote bo moralo poskrbeti, da bodo zaposleni strokovno
usposobljeni, psihofizično na takem nivoju, da bodo kos vsem nalogam ob gašenju in
reševanju. Zastavljene cilje bomo dosegli z obojestranskim spoštovanjem, sodelovanjem
in zaupanjem v organizacijo, ki opravlja dela in naloge v specifičnih in nevarnih pogojih.

Poročilo pripravil:
v.d. direktorja-poveljnika
Miha Ergaver

PRILOGA: SEZNAM VOZIL GRC AJDOVŠČINA
VOZILA GRC

Št.

Tipizacija gasilskih vozil

PV-1
(Poveljniško vozilo)

1

Vozilo št. 1
Citroen Berlingo, Letnik 2002

GVC 24/30 1+2
(Gasilsko vozilo s cisterno)

1

Vozilo št. 2
Mercedes Atego, Letnik 1998

AC 30/60 1+2
(Avtocisterna)

1

Vozilo št. 4
Renault Midlum 280, Letnik 2008

GVGP – 2 1+2
(Vozilo za gozdne požare)

1

Vozilo št. 5
Bremach, Letnik 1990

TRV -2D
(Težje tehnično vozilo z dvigalom)

1

Vozilo št. 7
MAN TGM, Letnik 2016

GVM 1+8
(Vozilo za prevoz moštva)

1

Vozilo št. 8
Renault Trafic, Letnik 2005

HTV 1+2
(Hitro tehnično vozilo)

1

Vozilo št. 9
V. Transporter , Letnik 2006

TRV 1+2
(Teh. reševalno vozilo)

1

Vozilo št. 10
Mercedes 4x4, letnik 1994

GRČ
(Reševalni čoln)

1

Gasilsko reševalni čoln
(last Občine Ajdovščina)

ZASEDBA V GRC
Tri izmene po trije gasilci, ena
izmena po štirje gasilci

Operativni
gasilci
Skupina

Operativa v GRC Ajdovščina
V letu 2016 zaposlenih 13
operativnih gasilcev

Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na podlagi uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč uradni list (RS št.:92/07) uvrščen v gasilsko enoto
pete kategorije. Gasilsko reševalni center Ajdovščina je organiziran kot javni zavod in predstavlja eno
izmed trinajst enako organiziranih poklicnih enot v Republiki Slovenija.

