
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet         PREDLOG 
 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96), 12. člena Zakona 
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Občine 
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS 112/2007) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 
dne 26. 02. 2009 sprejel 
 
 

O D L O K  
o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica  
 
 

 
1. člen  

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, ki ga je občinski svet Občine Miren-
Kostanjevica sprejel na seji dne 02. 09. 2008, se v 6. členu spremeni 3. odstavek, tako da se 
novo besedilo v celoti glasi: 
 
»Svet zavoda ima 2 predstavnika delavcev zavoda, 8 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 Brda, Kanal, Miren–

Kostanjevica, Renče–Vogrsko in Šempeter – Vrtojba; 
 

- 3 predstavnike imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica; 
 

- 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. 

    
2. člen 

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.  
 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica. 

  
 
 
Številka: 0014-0078/2008-1 
Miren, 23. 02. 2009 
                                                                                                          Zlatko-Martin Marušič 
                                                                                                                   ŽUPAN 
 
 



 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na 14. seji dne 02. 09. 2008 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno 
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica. Razlog za sprejem odloka bila je ustanovitev nove 
Občine Renče-Vogrsko in posledično zagotavljanje nemotenega upravljanja in financiranja 
javnega zavoda, katerega soustanoviteljice so vse občine, nastale na območju bivše Občine 
Nova Gorica.  
Sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in 
reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica v 1. členu določa, da se 3. odstavek 6. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova 
Gorica spremeni tako, da bo sestava sveta zavoda devetčlanska. Tak je bil prvotni predlog s 
strani Mestne Občine Nova Gorica, ki ga je obravnavala in potrdila Statutarno-pravna komisija 
ter končno sprejel tudi občinski svet.  
Naknadno je prišlo do sprememb, in sicer so občinski sveti Mestne Občine Nova Gorica, Občine 
Brda, Občine Renče-Vogrsko, Občine Šempeter-Vrtojba in Občine Kanal sprejeli odloke, ki  
uvajajo 11-člansko sestavo sveta zavoda (namesto 9-članske). Glede na to, da morajo vse 
občine sprejeti odlok v enakem besedilu je nujno, da občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
sprejme predlagani  Odlok  o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.  
 
Glavna vsebinska sprememba se nanaša na število članov sveta zavoda. Njihovo število se tako 
poveča z 9 na 11, in sicer na sledeči način: 

- 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 poveča na 3 
- do sedaj je občino Renče-Vogrsko zastopal član MONG - sedaj ima  R-V 

svojega  člana. 
- 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 
institucijo, regijski štab uprave za zaščito in reševanje, ki naj imenuje 
manjkajočega člana.  

 
Predlagamo sprejem spremembe odloka v predlagani obliki in tako omogočiti nadaljnjo 
delovanje sveta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost.     
     
 

  ŽUPAN 
           Zlatko-Martin Marušič 


