OBČINSKI SVET
OBČINE KANAL OB SOČI

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in dopolnitve), 2. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob
Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in spremembe) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na svoji ___________redni seji dne,___________ sprejel naslednji

SKLEP
o umestitvi nakupa gasilskega vozila GCGP-1 v NRP 2011-2014
1.
V NRP 2011-2014, ki je bil sprejet na 14. redni seji občinskega sveta dne, 2. 2. 2012, se pod številko
kartice OB044-12-0002 z nazivom Nakup gasilskega vozila GCGP-1 umesti nakup gasilskega vozila
GCGP-1 za gašenje gozdnih požarov.
2.
Cena nakupa brez DDV: 199.640,00 EUR
DDV:
39.928,00 EUR
Cena z DDV:
239.568,00 EUR

Finančna konstrukcija nakupa (za leto 2013):
Proračunska sredstva in lastni viri PGD Kanal:
Požarne takse:
Sredstva Ministrstva za obrambo:
SKUPAJ

191.768,00 EUR
16.000,00 EUR
31.800,00 EUR
239.568,00 EUR
3.

Sklep velja takoj.

Številka:
Datum:

Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev: Zaradi vse večje potrebe po sodobni opremljenosti prostovoljnih gasilskih društev, da
lahko uspešno in tudi varno sodelujejo na intervencijah, je Občina Kanal ob Soči prisluhnila potrebi
PGD Kanal, da se nabavi sodobno vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju. Občina se je prijavila

in uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje požarov v
naravnem okolju na Ministrstvu za obrambo in je pridobila 31.800,00 € sredstev. V razpisni prijavi se
je občina zavezala, da bo nakup vozila izvedla do konca leta 2013 in da bo njena soudeležba najmanj
50 % (pogoj razpisa).
PGD Kanal bo v letu 2013 praznovalo tudi pomemben jubilej - 150 letnica PGD Kanal.
Nakup se bo financiral iz sredstev razpisa, požarne takse, lastnih sredstev PGD Kanal in proračunskih
sredstev Občine Kanal ob Soči.
Ker nakup gasilskega vozila GCGP-1 (gasilska cisterna gozdni požari 1), opremljeno po tipizaciji za GVC
16/25 (gasilsko vozilo cisterna 16/25) obsega tako nakup vozila in cisterne kot določene zahtevne in
dolgotrajne predelave, je nujno pričeti z izborom izvajalca skladno z določili zakona o javnem
naročanju čim prej, že v letošnjem letu.
Župan
Andrej Maffi

