OBČINSKI SVET

PREDLOG

Na podlagi 16. člena Statuta občine Kanal ob Soči ( uradne objave, Primorske novice, št.
41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet Občine Kanal ob Soči
na svoji 24. redni seji dne 14.5.2009 sprejel naslednji
SKLEP
o izdaji soglasja
1.
Občina Kanal ob Soči soglaša z vključitvijo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica v Skupnost gasilsko
reševalnih zavodov Slovenije pod pogojem, da skupnost ne bo zaposlovala delavcev.
2.
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka:
Datum: 14.5.2009

Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica je občine
soustanoviteljice zaprosil za izdajo soglasja za vključitev v Skupnost gasilsko reševalnih
zavodov Slovenije.
Zavod potrebuje soglasje na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o zavodih ( Uradni list RS
št. 12/91 in 8/96), ki določa, da se zavodi lahko s soglasjem ustanovitelja povezujejo v
skupnosti zavodov za opravljanje skupnih zadev.
Pogodbo o ustanovitvi skupnosti gasilsko reševalnih zavodov Slovenije so dne 13.2.2009
podpisali vsi javni gasilski zavodi Slovenije na Dobrovem v Goriških Brdih. Vzrok za
ustanovitev lastne organizacije je v tem, da se ti javni zavodi ne morejo vključiti niti v
obstoječe Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, niti ne v Gasilsko zvezo Slovenije.
Združenje je namenjeno gasilcem ( kot fizičnim osebam), Gasilska zveza pa prostovoljnim
gasilskim društvom.
Skupnost bo v okviru dejavnosti za svoje člane – javne gasilske zavode izvajala naslednje
naloge, cilje in interese:
- zagotavlja pogoje in si prizadeva za usklajeno delovanje in razvoj poklicnih gasilskih
enot, organiziranih kot javni zavodi, ki opravljajo preventivna in operativna dela v

-

-

-

zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih
nesrečah,
sodeluje pri oblikovanju zakonov ter podzakonskih aktov s področja gasilstva,
požarnega varstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugih
predpisov, ki zadevajo delovanje članov,
izdeluje, oblikuje in posreduje strokovna mnenja o veljavnih predpisih, standardih in
normativih s področja požarnega varstva in gasilstva,
izdeluje, oblikuje in posreduje pobude in predloge za izboljšanje delovanja poklicnih
gasilskih enot,
zastopa člane Skupnosti v odnosu do Vlade Republike Slovenije, pristojnega
ministrstva in drugih organov in organizacij,
sodeluje s pristojnim ministrstvom pri določanju minimalne osebne in skupinske
zaščitne opreme gasilcev in drugih zaposlenih, meril za zavarovanje delovnih
zmožnosti, programa ugotavljanja psihofizičnih sposobnosti in programa za
opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev ter določanja rokov za periodično
ugotavljanje sposobnosti in preizkusa znanja,
sodeluje u Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev,
sodelovanje s pristojnimi institucijami in gasilsko šolo pri oblikovanju programa
šolanja in usposabljanja kadrov v gasilstvu,
sodeluje s pristojnim ministrstvom pri določanju obsega in načina sofinanciranja
gasilskih enot širšega pomena,
sodeluje pri pripravljanju in uveljavljanju kolektivne pogodbe dejavnosti
sodeluje z drugimi Skupnostmi ali združenji v republiki Sloveniji in sorodnimi
mednarodnimi organizacijami,
obvešča javnost o delu Skupnosti,
uresničuje in opravlja druge skupne interese in dejavnosti.

Ustanovna sredstva Skupnosti znašajo 2.000,00 EUR, ki jih zagotovijo člani Skupnosti po
deležih, dejavnost pa se financira iz članarine članov in drugih virov na način in pod pogoji,
sprejetimi na skupščini Skupnosti. Članarina se določi na podlagi sprejetega finančnega
načrta za tekoče leto.
Pogodba tudi vsebuje določilo, da za posebej dogovorjene programe in investicije
zagotavljajo člani Skupnosti sredstva na podlagi posebnih finančnih načrtov.
Vključitev je podprl tudi svet zavoda dne 6.2.2009.
Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči predlagam, da sprejme predlagani sklep, ker
menimo, da je vključitev zavoda v Skupnost smiselna.

Kanal, 14.5.2009
Priloga:
- vloga javnega zavoda z obrazložitvijo ( priloga 1)
- Plan financiranja Skupnosti ( priloga 2)
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