PREDLOG

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS 112/2007) je
občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji dne ............. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Pojasnilo: Odlok spreminjamo, ker je potrebno uskladiti sestavo sveta z novo občino RenčeVogrsko.

1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska
enota Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/91, 21/96, Uradne objave, št. 20/02 in Uradni
list RS št., 90/06) se v 6. členu spremeni 3. odstavek, tako da se novo besedilo v celoti
glasi:
»Svet zavoda ima 2 predstavnika delavcev zavoda, 6 predstavnikov ustanoviteljev in 1
predstavnika zainteresirane javnosti oz. uporabnikov, ki so imenovani na naslednji
način:
-

2 predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih
volitvah izmed vseh zaposlenih;

-

po 1 predstavnika soustanoviteljev imenujejo sveti občin soustanoviteljic;

-

1 predstavnika zainteresirane javnosti oz. uporabnikov imenuje izmed strokovnih
delavcev s področja zaščite in reševanja Uprava RS za zaščito in reševanje,
regijski štab Severne Primorske.

Svet zavoda se lahko konstituira, ko je izvoljenih oz. imenovanih več kot polovica
članov.«
Pojasnilo: Spremembe v sestavi sveta – število članov ostane isto (9):
- do sedaj 2 člana izmed zaposlenih – ostane enako
- do sedaj 4 člani iz občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba –
ostane enako
- do sedaj 2 člana iz MONG - se zmanjša na 1
- do sedaj je občino Renče-Vogrsko zastopal član MONG - sedaj ima R-V svojega
člana.

PREDLOG
Strokovno javnost oz uporabnike je do sedaj zastopala Gasilska zveza Goriške – ker sta sedaj
zvezi dve, in ker smo se dogovorili, da zaradi navzkrižja interesov v svetu javnega zavoda nimamo
funkcionarjev prostovoljnih društev, predlagamo – kot najbolj nevtralno, a obenem strokovno
inštitucijo, regijski štab uprave za zaščito in reševanje, ki naj da manjkajočega člana.
Zadnji odstavek onemogoča, da bi kdorkoli blokiral konstituiranje sveta. Če bi bila blokada več kot
polovična, pa bi bil to itak znak, da je nekaj zelo narobe in bi morali sprejete druge ukrepe.

2. člen
V 6. členu odloka se doda nov 4. odstavek, ki se glasi:
»Kandidiranje za člana sveta zavoda in delovanje v svetu je nezdružljivo s članstvom v
upravljavski in poveljniški strukturi prostovoljnih gasilskih društev ali njihovih zvez.«
Pojasnilo: določilo zmanjšuje možnost vplivanja društev ali zvez na politiko javnega zavoda. Za
urejanje odnosov med njimi je mesto na Poveljstvu javne gasilske službe, kot do določa
zakonodaja o gasilstvu.

3. člen
Zavod mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka z njegovimi določili uskladiti svoj
statut.
Pojasnilo: na spremembe statuta morajo dati soglasje vsi sveti občin.

4. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok se pošlje v soglasje oz. sprejem občinam soustanoviteljicam.
6. člen
Ta odlok se po prejetih soglasjih oz. sprejemu na svetih vseh soustanoviteljic objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo 15 dan po objavi.
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