OSNUTEK
Na podlagi 37., 73., 74. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.
List RS, št. 64/94, 28/2006), 3. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. List RS, št.
71/93,87/2002, ), 6. in 11a. člena Zakona o gasilstvu (Ur. List RS, št. 71/93, 91/2005, 105/2006)
ter 16. člena Statuta občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06 in
Uradni list RS št. 70/07)) je občinski svet Občine kanal ob Soči na svoji redni seji
dne………….sprejel naslednji:

SKLEP
o določitvi, organiziranju in nalogah enot za opravljanje
javne gasilske službe v občini Kanal ob Soči
1.
Javno gasilsko službo v občini Kanal ob Soči (v nadaljevanju JGS) opravljajo:
-

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica (v
nadaljevanju JZGRD GE N.Gorica),
Prostovoljno gasilsko društvo Kanal (v nadaljevanju PGD Kanal),
Prostovoljno gasilsko društvo Avče (v nadaljevanju PGD Avče),
Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Salonit Anhovo (v nadaljevanju PIGD
Salonit Anhovo)
2.

JZGRD GE N.Gorica opravlja JGS na področju celotne občine.
PGD Kanal, PGD Avče in PIGD Salonit Anhovo opravljajo JGS na operativnem sektorju
občine, ki jim ga določi župan, na predlog poveljstva JGS. Gasilske enote PGD delujejo izven
svojih operativnih sektorjev v občini na zahtevo vodje intervencije in v skladu z načrtom
aktiviranja izvajalcev zaščite in reševanja, načrti za zaščito in reševanje, ter načrtom varstva pred
požarom občine.
Gasilske enote opravljajo JGS na širšem področju, oziroma izven obsega meja občin v skladu z
določili veljavnih pogodb, sporazumov, dogovorov in predpisov, ki jih sprejema župan, če pri
tem zagotovijo intervencijsko pripravljenost na območju za katere so ustanovljene.
3.
Gasilske enote, ki opravljajo JGS, morajo izpolnjevati z zakoni predpisane pogoje.
Opremljene morajo biti skladno z veljavnimi merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot
na podlagi opravljene kategorizacije gasilske enote.
Zagotavljati morajo ustrezno intervencijsko pripravljenost, določeno v Načrtu varstva pred
požarom Občine Kanal ob Soči.
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4.
JZGRD GE N.Gorica je organizirana kot stalna dežurna služba, ki jo sestavljajo štiri operativne
enote – izmene in dežurna ekipa. JZGRD GE N.Gorica opravlja naloge v skladu z veljavnim
Zakonom o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja Občine Kanal ob Soči, Načrtom varstva pred
požarom občine Kanal ob Soči, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito in reševanje(Ur. List RS, št. 72/2007) ter v obsegu in pod pogoji, ki jih določa Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost, Gasilska enota Nova Gorica
(Uradno glasilo 7/91, 21/96 in 20/00).
PGD Kanal, PGD Avče in PIGD Salonit Anhovo opravljajo javno gasilsko službo v skladu z
Zakonom o gasilstvu, Načrti zaščite in reševanja Občine Kanal ob Soči, Načrtom varstva pred
požarom občine Kanal ob Soči in v obsegu in pod pogoji, ki jih določa pogodba z občino Kanal
ob Soči o opravljanju JGS.
5.
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini, se
ustanovi Poveljstvo JGS.
Poveljstvo JGS sestavljajo poveljniki JZGRD GE N.Gorica, PGD Kanal, PGD Avče in PIGD
Salonit Anhovo.
6.
Župan izmed članov poveljstva JGS, na predlog poveljstva JGS, s sklepom imenuje in razrešuje
poveljnika JGS.
Namestnika poveljnika imenujejo člani poveljstva izmed sebe. Namestnik poveljnika opravlja
naloge poveljnika JGS, če poveljnik ni imenovan oziroma do imenovanja novega poveljnika.
7.
Poveljstvo JGS opravlja naslednje naloge:
-

povezuje gasilske enote v okviru JGS,
predlaga županu načrt nabave zaščitne in reševalne opreme in vozil za gasilske enote
JGS,
nadzira operativno pripravljenost, usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih
enot JGS,
opravlja analize gasilskih intervencij,
sodeluje pri izdelavi ocene požarne ogroženosti občine,
sodeluje pri pripravi načrtov zaščite in reševanja, načrta varstva pred požarom, načrta
aktiviranja sil za zaščito in reševanje občine, ter drugih načrtov, v katere so enote zaradi
opravljanja JGS vključene.
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8.
Poveljstvo JGS vodi poveljnik JGS. V primeru odsotnosti lahko poveljnik JGS za posamezne
naloge pisno pooblasti namestnika poveljnika.
Naloge poveljnika JGS so:
-

vodi poveljstvo JGS, ter skrbi za uresničevanje sprejetih sklepov,
vodi administrativne posle in arhiv poveljstva JGS,
sklicuje in vodi seje poveljstva.
9.

Aktiviranje izvajalcev JGS aktivira Regijski center za obveščanje Nova Gorica, na podlagi Načrta
aktiviranja izvajalcev zaščite in reševanja občine, ki ga sprejme župan.
10.
Financiranje delovanja poveljstva JGS občine Kanal ob Soči zagotavlja občina v skladu s predpisi
in priloženim planom sredstev za tekoče leto.
11.
Nadzor nad izvajanjem JGS opravlja občinska uprava.
12.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do preklica.
13.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati 1.člen Sklepa o določitvi in organiziranju štabov,
enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Kanal ob Soči,
št. 859-1/96 z dne 16.9.1996.
Župan
Andrej Maffi
Številka:
Datum:
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Obrazložitev:
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi
zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva na podlagi Načrta varstva pred
požarom in zanj tudi sredstva.
Gasilsko javno službo v lokalni skupnosti lahko izvajajo:
- Poklicne gasilske enote, ki opravljajo preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom
pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za
katere so ustanovljene. Poklicne gasilske enote se organizirajo kot zavod. Ustanovitelj
zavoda je lokalna skupnost.
- Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo javno službo, če izpolnjujejo
z zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne službe določi pristojni organ
lokalne skupnosti. Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja
preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem
na območju ali delu območja lokalne skupnosti, za katero je bila ustanovljena.
- Gasilske enote v podjetjih: Lokalna skupnost lahko pooblasti podjetje zavod in drugo
organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na območju
ali delu območja lokalne skupnosti pod pogoji, ki veljajo za prostovoljne gasilske enote.
Občina Kanal ob Soči je soustanoviteljica Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost –
Gasilska enota Nova Gorica. Soustanoviteljice javne ga zavoda so vse občine, ki so nastale na
območju bivše občine Nova Gorica. Dejavnost zavoda, njegove pravice, obveznosti in ostalo je
opredeljeno v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda ( Uradno glasilo št. 7/91) ter spremembami
in dopolnitvami Odloka( Uradno glasilo št. 21/96, časopis OKO št. 20/2000, Uradni list RS št.
90/06).
V občini Kanal ob Soči pa delujeta dve prostovoljni gasilski enoti in sicer PGD Kanal in PGD
Avče ter PIGD Salonit Anhovo s katerimi pa bo občina morala skleniti pogodbo o opravljanju
javne gasilske službe na podlagi izdelanega Načrta varstva pred požarom.
1.člen Sklepa o določitvi in organiziranju štabov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč v Občini Kanal ob Soči, št. 859-1/96 z dne 16.9.1996 določa da
lokalno javno gasilsko službo v Občini Kanal ob Soči opravljata PGD Kanal in PGD Avče,
praviloma na območju svojega sektorja ter v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe
z dne 3.8.1995 opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nesrečah tudi na
širšem območju Občine Kanal ob Soči. S sprejetjem Sklepa o določitvi, organiziranju in nalogah
enot za opravljanje javne gasilske službe v občini Kanal ob Soči bi prenehal veljati 1. člen prej
omenjenega sklepa.

Župan
Andrej Maffi, l.r.
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