SEVERNO PRIMORSKA REGIJA

ZAPISNIK SEJE PREDSEDSTVA IN POVELJSTVA SVP REGIJE
Seja je potekala 20.11.2013 v prostorih PGD Spodnja Idrija, Slovenska cesta 11,5281 Spodnja
Idrija. Pričetek seje je bil ob 20:00 uri.
Prisotni: Močnik Stanko, Marjan Stres, Aleksander Grkovič, Kristjan Polanc, Boris Zorko,
Tomaž Štremfelj, Jurij Paglavec, Boris Peternelj, Dani Boltar, Oskar Kosič, Sebastjan Čuk,
Vero Počkar, Jernej Bric, Primož Novak, Marko Vehar, Simeon Kodelja, Tomo Sotenšek,
Opravičeni: Miro Bozja, Aleš Poljak
Odsotni: -
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1.)

Potrditev dnevnega reda

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
2.)

Potrditev zapisnika predhodne seje

Na zapisnik seje z dne 20.8.2013; ki je potekala v prostorih logističnega centra v Ajdovščini;
ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen
3.) Poročilo o izvedbi regijskega gasilskega tekmovanja v gasilsko-športnih
disciplinah
Poveljnik SVP regije Stanko Močnik poda poročilo o izvedbi regijskega tekmovanja v
gasilsko športnih disciplinah, ki se je izpeljalo 28.9.2013 v športnem parku v Novi Gorici.
Skupni stroški tekmovanja so znašali 3443 €, ki so se razdelili glede na število udeležencev
po posameznih zvezah ali društvih. Na dan seje je bilo ugotovljeno, da nekaj udeležencev še
ni poravnalo svojega dela stroškov tekmovanja. Ker se je za plačilo stroškov založilo sredstva,

se je pozvalo vse zveze in društva, ki še niso poravnali svojega dela stroškov, da to čimprej
storijo.
Dani Boltar poda tehnično poročilo o izvedbi tekmovanja. Za prehrano je bilo izdanih 548
kuponov, povprečna cena prehrane je znašala 3,70 €. Samo tekmovanje je potekalo brez
večjih posebnosti, zaradi deževnega vremena je odpadla uradna otvoritev tekmovanja. Med
tekmovanjem so se »izgubile« 4 prehodne spojke, ki so bile posojene nekaterim tekmovalnim
enotam, ki pa jih po koncu uporabe kljub večkratnim pozivom niso vrnile. Stroški nabave
izgubljenega orodja so šli v skupne stroške tekmovanja.
Tomaž Štremfelj pohvali delo sodniškega zbora in pove, da sta bili na tekmovanju podani 2
pritožbi s strani tekmovalnih enot, ki pa sta bili zavrnjeni saj sta se nanašali na opremo ki je
bila last enote.
4.)

Poročilo mladinske komisije

Predsednik Mladinske komisije SVP regije Matjaž Kosmač poda poročilo o aktivnostih
mladinske komisije. V Dolenji Trebuši se je 31.8.2013 izvedlo regijsko tekmovanje gasilske
mladine v orientaciji, 9.11. 2013 pa še regijski kviz, ki se je izvedel v Dornberku in se ga je
udeležilo 28 ekip.
Matjaž Kosmač predlaga, da se zaradi težav pri iskanju organizatorjev regijskih tekmovanj
naredi seznam gasilskih zvez SVP regije po abecedi na podlagi katerega se naredi večletni
plan organizatorjev posameznih tekmovanj.
Sprejet je bil naslednji sklep:
Naredi se večletni plan organizatorjev regijskih tekmovanj po abecednem vrstnem redu
gasilskih zvez.

5.)

Izobraževanje (Tečaj za vodjo enot)

Sprejemni izpiti za udeležence tečaja za vodjo enot so bili izvedeni 20.9. in 20.11.2013.
Sprejemno testiranje je uspešno opravilo okrog 37 kandidatov. Tečaj se bo predvidoma pričel
v decembru, pred pričetkom pa bodo morale gasilske zveze na TRR SVP regije vplačati
kotizacijo za izvedbo tečaja, ki se bo porabila za plačilo honorarjev predavateljem in drugih
stroškov tečaja. Sklep je, da gredo s strani GZ Cerkno zahtevki na posamezno GZ ali društvo.
Predlaga se višina honorarja za predavateljski in inštruktorski kader v višini 15 €/ uro (bruto)
in kilometrino po: Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo. Izplačilo se bo izvedlo preko avtorske ali podjemne pogodbe s
strani računa regije.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 Preveriti je potrebno izpolnjevanje zakonskih zahtev pri izplačilu honorarjev in izbrati
najugodnejši način izplačila honorarjev in kilometrin.

6.)

Intervencija Trstelj

Za plačilo nadomestila osebnega dohodka za udeležence intervencije na Trstelju je založila
Gasilska zveza Slovenije, kdaj bo izvedeno plačilo stroškov za uničeno opremo pa še ni
znano, saj se je zadeva trenutno zaustavila na ministrstvu za finance.
V prihodnje naj bi bilo za boljše evidentiranje in preglednost na večjih intervencijah
poskrbljeno tudi preko aplikacije Vulkan, ki se bo v ta namen ustrezno nadgradila.
7.)
Ustanovitev regijskih komisij
Poveljnik SVP regije Stanko Močnik predlaga ustanovitev nekaterih regijskih komisij, ki bi
podajale predloge na komisije ki so ustanovljene na ravni GZS. Razlog za ustanovitev je tudi
ta, da regija ni imela vpliva na sestavo komisij na ravni GZS, saj so zadnjo besedo pri sestavi
imeli predsedniki komisij.
Jože Dakskobler in Dani Boltar poudarita da zaradi tovrstnega načina kadrovanja iz komisij
izpadejo tudi sposobni kandidati kot se je to pokazalo v primeru komisije za gašenje požarov
v naravi.
Boris Peternelj kot član SVP regije v komisiji za gašenje požarov v naravi poudari
pomembnost komunikacije in podajanja predlogov s strani gasilskih zvez, da jih bo lahko
prenesel naprej na raven GZS.
Ivan Vidmar pove, da do sedaj ni bilo na GZS podano nobeno poročilo o delu komisije za
veterane na ravni SVP regije.
Katarina Kenda Maver poda poročilo o delu komisije za članice. V Selu je bil 26.9.2013
zveden regijski posvet članic SVP regije, ki se ga je udeležilo 68 članic. Posveta članic na
ravni GZS v Zrečah se je udeležila sama kot predsednica komisije za članice na ravni SVP
regije ter dve članici iz GZ Idrija.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 Do naslednje seje se morajo Gasilske zveze opredeliti do ustanovitve komisij na ravni
SVP regije
 Poročila o delu komisij za veterane na ravni Gasilskih Zvez je potrebno pošiljati
predsedniku komisije za veterane na ravni SVP regije Ivanu Vidmarju na elektronski
naslov: bernarda.vidmar7@gmail.com

8.)

Vprašanja in pobude

S strani GZ Bovec se poda pobuda o vpisu enote Gamsi v aplikacijo Vulkan.
9.)

Razno

9.1.) Stanko Močnik opozori glede zapiranja odprtih intervencij v Spinu in prijavi na razpisu
doplačilne znamke za sofinanciranje mladinskih dejavnosti ter zdravniških pregledov.

12.2.) Odpiranje ponudb za dobavo intervencijskih oblek se bo izvedlo 22.11.2013 . Vse GZ
morajo narediti spisek velikosti oblek, ki jih potrebujejo.
12.3.) Vsa vprašanja in pobude v zvezi z portalnimi gasilci je potrebno posredovati poveljniku
SVP regije Stanku Močniku, da jih posreduje na GZ Slovenije.
12.4.) Jože Dakskobler in Marko Vehar poudarita problematiko izplačila škod pri nastalih
škodnih primerih s strani zavarovalnice Triglav, pri kateri so zavarovane vse Gasilske Zveze
in društva. Pogosto se namreč zgodi, da kljub sklenjenim različnim zavarovanjem pri
nastanku škodnega primera zaradi nejasnih ali premalo pojasnjenih pogojih sklenjenega
zavarovanja ne pride do izplačila škode. Predlaga se sestanek z zavarovalnico v zvezi z to
problematiko in možnostjo sklenitve dogovora o načinu dodatnega financiranja gasilske
dejavnosti s strani zavarovalnice. V primeru nedoseženega dogovora Marko Vehar predlaga
iskanje druge zavarovalnice, ki bo gasilcem lahko ponudila boljše pogoje.
Seja je bila končana ob 23:00 uri.

Spodnja Idrija, 20.11.2013
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-

Lista prisotnosti

