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Na podlagi Zakona o zavodih ( Ur. l. RS 5t. 12/91 ter 8/96 ), Zakona o gasilstvu ( Ur. l. RS 5t.
71193, 1195, 28195, 73/97 in 28100 ), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in
reievalno dejavnost - Gasilsko enoto Nova Gorica ( Uradno glasilo 7l9l,2l/96 in 20100 ) ter
v soglasju s soustanovitelji zavoda Mestno obdino Nova Gorica ter obdin Brda, Kanal, MirenKostanjevica in Sempeter-Vrtojba ( v nadaljevanju: ustanovitelji ), je svet zavoda na svoji seji
dne 22- 12.2000 sprejel

STATUT
JAVNEGA ZAVODA ZA GASILSKO IN RESEVALNO DEJAVNOST
GASILSKAENOTA NOVA GORICA

L

SPLOSNE DOLOCBE

f. ilen
S tem statutom se ureja organizacija Javnega zavoda za gasilsko in re5evalno dejavnos!
Gasilska enota Nova Gorica ( v nadaljevanju: zavod ), dolodajo organi ter njihove pristojnosti,
nadini odlodanja, financiranje, sploine akte ter druga vpra5anja, pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda.

II. IME, SEDEZ IN DEJAWOST
2. ilen

Zavod posluje pod imenom:
Javni zavod za gasilsko in re5evalno dejavnost
SedeZ zavoda

-

Gasilska enota Nova Gorica.

je v Novi Gorici, Sedejeva 9, 5000 Nova Gorica.

SkrajSano ime zavoda je: Gasilska enota Nova Gorica.

3. ilen
Zavod ima peEat okrogle oblike z besedilom > GASILSKA ENOTA NOVA GORICA (.

V sredini pedataje narisan klasidni gasilski grb.
4.

ilen

Zavod opravlja naslednjo dejavnost:
-

L175.250

za5dita in redevanje pri poZarih in nesredah

[.

,,i
- tehnidno re5evanje ljudi in Zivali
- tehnidno relevanje premoZenja ob poZarih in drugih nezgodah
- zadetno omejevanje Skode ob ekolodkih nesredah
- tehnidna pomod on nezgodah
- poZamo preventivno dejat'nost
- opravljanje poZame straZe
- uporaba gasilske opreme v druge namene

- vzdrlevanje svojih objektov in opreme
- izdelava opreme za lastne potrebe

W74.30

tehnidno preizkuSanje in analiziranje

- vzdrLevanje in polnjenje gasilnikov in izolimih dihalnih aparatov
- servisiranje gasilske opreme drugim
- preizkuSanje gasilno-tehnidnih sredstev

- meritve in pregledi hidrantnih sistemov

K170.20

dajanje lastnih nepremidnin v najem

M180.-422

drugo izobraZevanje d.n.

- izobraievanje in usposabljanje zaposlenih za varstvo pred poZarom
- nudenje strokovne pomodi pri vzgoji in urjenju gasilcev in drugih poZamo-varnostnih
delavcev

1160.24

cestni tovomi promet

- prevoz vode

Ustanovitelji dajejo soglasje k spremembam in raz5iritvi dejavnosti.
5. ilen

Zavod lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjSem obsegu tudi druge dejavnosti, ki
so namenjene dejavnosti lpisani v sodni register in, ki prispevajo k popolnejSemu
izkori5danju zmogljivosti in materiala, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.

I I I. FINANC IRANJE ZAVODA
6.

ilen

Finandna sredstva za plate in druge redne prejemke zaposlenih, materialne stroike,
arnofiizacijo, investicije ter sredstva za razvoj zavoda, zagotavljajo ustanovitelji zavoda.
Medsebojne pravice, obveznosti
sDorazumom.

in odgovomosti uredijo ustanovitelji s pogodbo

oziroma

Za poslovanje pridobiva zavod tudi sredstva s pladili za opravljene storitve
ter iz drugih virov
v skladu z zakonom in predpisi.

IV. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA
7. 6len

Poslovodni organ zavoda je direktor.

Direktor organizfta in vodi delo zavoda, predstavrja in zastopa zavod proti tredim
osebam in
je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

v

odsotnosti direktorja zastopa in predstavlja zavod poveljnik gasilske enote ali
oseba, ki
direktor dolodi s pismenim pooblastilom.
8.

jo

ilen

Za zavod' podpisuje direktor, v njegovi odsotnosti pa delavci,

kijih direktor pisno pooblasti.

IV. NOTRA NJA O RGANIZACI JA ZAVO DA

f. ilen
zavod je organiziran tako, da je glede na splosni druibeni interes in naravo delarmosti,
ki
terja, da se brez prekinitve zagotavlja varstvo pred pozarom, doseZena maksimalna
udinkovitost in ekonomidnost delovania zavoda.
10.

Notranjo organizacijo
sprejme direktor.

in

ilen

sistemizacijo delovnih mest zavoda doloda sploini akt,

V. ORGANI ZAVODA

11.

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni svet
- strokovni vodja
- disciplinska komisija

ilen

ki

ga

'.1

'.,i.

'

a.)Svet zavoda
12.

ilen

Svet zavodaje organ upravljanj a zavoda.

Svet zavoda ima 9 dlanov, od katerih 6 dlanov imenujejo ustanovitelji ( 2 dlana mestni svet
obdine N. Gorica, po enega pa sveti obdin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, SempeterVtojba ), 2 dlana izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih, I dlana pa imenuje Gasilska
zveza GoriBke.
Mandat dlanov sveta traja Stiri leta. Nihde ne more biti ved kot dvakat imenovan oz. izvolien

v svet zavoda.
13.

ilen

Pristojnosti sveta zavoda:
- sprejema statut in druge sploSne akte zavoda, ki niso v pristojnosti direktorja,
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvr3evanje,
- doloda finandni nadrt in sprejema zakljudni radun zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vpra5anjih,
- daje direktorju mnenje pred imenovanje oz. razre5itvijo poveljnika gasilske enote,
- razpisuje volitve dlanov sveta iz vrst zaposlenih delavcev
- razpisuje volitve za disciplinsko komisijo,
- odloda o preseZkih, de njihovo Stevilo presega 10% vseh zaposlenih delavcev
- odloda o zahtevkih za varstvo pravic delavcev,
- sprejema ukrepe za izvajanje varstva in zdravja pri delu, varstva pred poZarom in varstva
okolja, skladno s predpisi,
- obravnava predloge reprezentativnih sindikatov v skladu s kolektivno pogodbo,
- opravlja druge z zakonom statutom ter splo5nimi akti dolodene zadeve.
14.

Clana sveta zavoda izvolijo delavci
je v delovnem razmerju v zavodu.

s

ilen

tajnim glasovanjem. Pravico voliti ima vsak delavec, ki

Clan sveta zavoda ne more biti direktor in ne poveljnik gasilske enote.
15.

ilen

Sklep o razpisu volitev dlanov sveta sprejme svet zavoda najkasneje trideset dni pred potekom
mandata.
Sklep o razpisu volitev mora dolodati dan, od katerega zadno tedi roki za izvedbo posameznih
volilnih opravil in dan volitev ter dolodati, ali bo kandidatna lista zaprta ali odprta.

Z istim sklepom imenuje svet zavoda volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in
dlana z namestniki.

dva

I

|

6.

tlen

Volilna komisija opravlja delo v zvezi s pripravo volitev, ugotavlja skladnost kandidatne liste
s statutom, vodi na voliSdu glasovanje in skrbi za pravilnost glasovanja, ugotavlja in razglaia
izid volitev ter o njih poroda svetu zavoda.

17.

ilen

Kandidate za tlana sveta zavoda dolodijo delavci na zboru delavcev. Zbor delavcev sklide
direktor najkasneje v petnajstih dneh od razpisa volitev. .
18.

ilen

Kandidatna lista mora obsegati najmanj dva kandidata, de je lista zapfia in najmanj Stiri, de je
lista odprta. Ce je kandidatov ved, se na kandidatni listi napi5ejo po abecednem vrstnem redu.
19.

ilen

Kandidatno listo predloZi svet zavoda volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnevom
glasovanja. Kandidatni listi je treba priloZiti zapisnik zbora delavcev, na katerem je bilo
izvedeno kandidiranje. Kandidatni listi je treba priloZiti tudi pismene izjave kandidatov, da
sprej emaj o kandidaturo.
20. ilen

Volilna komisija ugotovi, de je kandidatna lista pravilno sestavljena in de je bila pravodasno
predloZena. Ce ugotovi formalne nepravilnosti zahteva nj ihovo odpravo. V primeru, da
ugotovi bistvene pomanjkljivosti glede vseh ali posameznih kandidatov, zavme listo v celoti
ali samo predlog tistih kandidatov, glede katerih je ugotovila pomanjkljivosti.
21. ilen

Volilna komisija razglasi sprejeto kandidatno listo najpozneje pet dni pred dnevom volitev in

jo objavi na oglasni deski

zavoda.

Glasovanje se izvede na voli5du, ki ga dolodi volilna komisija.

22. Elen
Na glasovnici so navedena imena vseh kandldatov za dlane sveta zavoda na enak nadin, kot so
bili kandidati navedeni na kandidatni listi. Na glasovnici mora biti navedeno, da je potrebno
izvoliti dva dlana.
Glasuje se tako, da se obkoZi zaporedna Stevilka pred imenom tistega kandidata, za katerega
se Zeli glasovati.

O glasovanju se sestavi zapisnik v katerega se vpi5ejo vsi pomembni dogodki na voli5du ter
izid glasovanja.

-

Zapisnik podpi5ejo dlani volilne komisije.
23. ilen

Za dlane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki dobijo najvedje Stevilo glasov
24. ilen

Ce volilna komisija ugotovi, da so bile pri volitvah na voliSdu take nepravilnosti, ki bi
utegnile vplivati na izid volitev, glasovanje razveljavi in odredi ponovne volitve v obsegu, v
katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
25. ilen

Nadomestne volifve se opravijo, de preneha dlanu sveta zavoda delovno razmerje pred
iztekom mandata, deje odpoklican ali v primeru nezdruZljivosti funkcij.
Mandat dlana, izvoljenega na nadomestnih volitvah, traja do poteka mandata ostalim dlanom
sveta zavoda.

26. Elen
Nadomestne volitve niso potrebne, de je bila volilnem postopku kandidatna lista za dlane
sveta odprta. V tem primeru preide mandat dlana sveta Zavoda na tistega kandidata, ki je
prejel na volitvah naslednje najvedje Stevilo glasov za izvoljenimi kandidati.
Mandat dlana pridobljen s prehodom traja do poteka mandata ostalim dlanom sveta zavoda.
21

. Elen

Prehod mandata iz predhodnega dlena ugotovi in razglasi volilna komisija na predlog sveta
zavoda.
28. ilen

Novoizvoljeni svet zavoda se konstituira v petnajstih dneh po volitvah. Konstituiranje
opravi tako, da se verificirajo mandati izvoljenih in imenovanih dlanov.

Na konstitutivni seji, ki

jo

se

sklide direktor zavoda, se izmed dlanov izvoli predsednik ter

namestnik predsednika sveta zavoda.

Predsednika se

izvoli izmed predstavnikov soustanovitelja

Mestne obdine Nova Gorica,

njegovega namestnika pa izmed predstavnikov delavcev zavoda.

29, ilen
Predsednik sveta zavoda sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki jih doloda ta
statut in splo5ni akti zavoda. V odsotnosti predsednika sveta vodi seje njegov namestnik.

Administrativno-tehnidna opravila za svet zavoda opravlja tajniStvo zavoda.

30. ilen
Predsednik sveta zavoda je lahko razre5en dolZnosti na lastno Zeljo, na pobudo sveta ali na
podlagi pobude oz. odloditve vedine dlanov sveta, de zuremarja svoje dolinosti ali ne ravna
skladno z zakonom statutom in drugimi splodnimi akti zavoda.
31. ilen
Poleg nalog iz 29. dlena statuta predsednik sveta zavoda doloda predlog dnevnega reda in
pismenirn vabilom seznanja dlane sveta o dasu, kaju in vsebini dnevnega reda seje.

s

Vabilo na sejo in gradivo morajo dlani sveta praviloma prejeti pet dni pred sejo, razen, de gte
za nujne primere,

32. ilen
Predsednik sveta mora sklicati sejo na pobudo oz. zahtevo direktorja, ustanoviteljev zavoda
ali vsaj treh dlanov sveta. Ce predsednik ne sklide seje sveta v osmih dneh od prejema zahteve
oz. pobude, sklide sejo sveta direktor.
33. ilen
Seje sveta so

pravilomajavne. Seja ni javna, kadar tako sklene svet zavoda.
34. ilen

O seji sveta se pi5e zapisnik, ki ga podpiieta predsednik sveta in zapisnikar. Zapisnik mora
vsebovati bistvo vsebine vodenih razprav in sprejete sklepe, z morebitno konkretizacijo
zadolLitev in rokov izvedbe.
Zapisnik sej sveta hrani tajni5tvo in ga zaposleni lahko dobijo na rpogled.
35. ilen
Svet zavoda odloda na sejah javno z dvigom rok.

tajnim glasovanjem lahko svet zavoda odloda v primeru volitev, odpoklica, imenovanja ali
razresitve ali v primeru, ko vedina dlanov tako odlodi.
S

Svet zavoda lahko odloda, ko je na seji navzoda vedina dlanov. Svet zavoda odloda oz
sprejema sklepe z vedino glasov vseh dlanov.
Natandneje se nadin dela sveta zavoda lahko uredi s poslovnikom.

36. ilen

ilan

sveta zavodaje za svoje delo odgovoren tistim,

ki

so mu zaupali mandat.

Odpoklic je mogod po postopku, ki je doloden za volitve oz. imenovanje.

37. ilen

dlane sveta zavoda se lahko odpoklide, de se neopravideno ne udeleZujejo sej sveta, de ne
zastopajo interesov delavcev, ki so ga izvolili oz. organov, ki so ga imenovali, de ovira delo
sveta ter v drugih primerih dolodenih z zakonom.
38. ilen
Poleg odpoklica, lahko dlanu sveta preneha mandat tudi v naslednjih primerih:

-

z iz]tekom mandatne dobe,
z prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,
zaradi nezdnrtljivosti fimkcij iz 2. odstavka 14. dlena tega statuta,
v primeru razpustitve sveta.

b.)Direktor zavods
39. ilen
Zavod vodi direktor, ki ga imenuje in razre5uje pristojni organ ustanoviteljev.
40. ilen
Ce direktor
zavoda.

ni imenovan, imenuje pristojni organ ustanoviteljev vr5ilca dolZnosti direktorja

Vrdilec dolZnosti direktorja lahko opravlja funkcijo od dneva imenovanja, vendar najdlje eno
leto.

41. ilen

Direktor opravlja naslednje naloge:

-

organizira in vodi delovni proces ter poslovanj e zavoda,
sprejema sploine akte v okviru svojih pristojnosti,
sprejema notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
predlaga temelje poslovne politike zavoda,
predlaga razvojni nadrt, letni program dela
izvaja kadrovsko politiko
sprejema ukrepe za realizacijo nadrtov in programov,
izvr5uje sklepe ustanoviteljev in sveta zavoda,
odloda o zadevah s podrodja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo
ter sploinimi akti zavoda,
zagotavlja pogoje za delovanje sindikata ter soupravljanja delavcev,
poroda svetu zavoda in ga seznanja s poslovnimi rentltati po polletnem in letnem
obradunu,
sodeluje na sejah sveta zavoda,
odloda o disciplinski odgovomosti delavcev in izreka disciplinske ukrepe,
odloda o pladah v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splo5nimi akti,

opravlja naloge s podrodja obrambe, zaddite in reievanja,
doloda cene storitev,
odloda o sluZbenih potovanjih,
opravlja druga dela v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim aktom in
splo5nimi akti zavoda ter po navodilih sveta zavoda.

42. ilen
Za direktorja zavoda je na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki poleg z zakonom
dolodenih pogojev, izpolnjuje oz. ima najmanj VII. ali VI. stopnjo stroko'rme izobrazbe
druZboslorme ali tehnidne smeri in 3 oz. 5 let" delourih izkuSeni na vodstvenih ali vodilnih
delih.
Mandat direktorj a traja 4 leta.
Po preteku mandatne dobe

je ista oseba lahko znova imenovana za direktola zavoda.
43, ilen

Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom sveta zavoda.

c.)Strokovni vodj a
44. ilen
Dela strokovnega vodje zavoda opravlja poveljnik gasilske enote

Poveljnika gasilske enote imenuje in razreiuje direktor zavoda po predhodnem mnenju sveta
zavoda.

Poveljnik gasilske enote je imenovan na nadin in ob izpolnjevanju pogojev stopnje in smeri
strokovne izobtazbe, ki se zahtevajo za direktorja zavoda, imeti pa mora tudi dopolnilno
izobrazbo gasilske smeri in najmanj 3 leta delovnih izku5enj v gasilstvu.
Mandat poveljnika gasilske enote traja 4 leta.
Po preteku mandatne dobe

je ista

oseba lahko znova imenovana za poveljnika gasilske enote

zavoda.
45. ilen

Poveljnik gasilske enote opravlja naslednje naloge:
' nadrtovanje, organiziranje in vodenje dela celotne operative v sodelovanju z direktorjem,
strokovnim svetom in drugimi operativnimi vodsWenimi kadri;
' proudevanje nevamosti nastanka poZarov, naravnih in drugih nesred ter strategije in taktike
gasilske in drugih intervencij pri reSevanju ljudi in materialnih dobrin;
' proudevanje, analiziranje in ocenjevanje izvedbe posameznih operativnih ukrepov ob
intervencij ah ter predlaganje izpopolnitev;

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

planiranje nabave opreme in orodja, strokovne literature in udnih pripomodkov;
vodenje vedjih akcij ga5enja in re5evanja ljudi in materialnih dobrin;

organiziranje

in

usklajevanje dela operativnih enot

pri

nalogah

s

podrodja poZame

preventive;
koordiniranje nalog med poklicno gasilsko strukturo in prostovoljnimi gasilskimi enotami;
organiziranje stalnega izobraLevanja operativnih delavcev ter uvajanje izbolj5anih
prijemov v taktiki ga5enja in reievanja;
pripravljanje programov izvajanja kondicijskih vaj;
sodelovanje pri organizaciji usposabljanja dlanov gasilskih druStev, podjetij in obdanov v
okviru poZamovamostne kulture ;
pridobivanje kondicijske sposobnosti za uspe5no opravljanje intervencij;
izvajanje nadzora rad pravilno uporabo tehnike in objektov ter pripravljanje strokovnih
rnnenj in ocen poZamih redov;
nadome5danje direklorja v njegovi odsotnosti;
opravljanje drugih nalog zadevnega podrodja po nalogu direktorja.

d.)Strokovni svet
46. ilen

Strokovni svet je posvetovalni organ zavoda, ki obravnava vpra3anja s podrodja strokovnega
dela zavoda.

47. ilen

Strokovni svet:
- predlaga strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,

- daje svetu zavoda, direktorju in poveljniku

gasilske enote mnenja

in predloge

glede

organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti z uvajanjem sodobnih metod dela,
- obravnava nadrte za delovanje ob intervencijah v objektih vedje poZame ogroZenosti,
- predlaga ukrepe za celovito izboljianje varstva pri delu,
- predlaga nabavo ter sodeluje pri izbiri opreme in orodja, potrebne ga za izvajanje dejavnosti,
- oblikuje mnenje o predlaganih pomembnih poslovnih odloditvah zavoda,
- opravlja podrobnej5e analize vedjih interuencij in predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih
pomanjklj ivosti,
- sodeluje s poveljnikom gasilske enote pri informiranju vseh struktur, odgovomih za po1amo
vamost, o pomanjkljivostih hidrantnih omreZij, dostopi do objektov, arhitektonskih in drugih
ovir,
- obravnava vprcian1a v zvezi z delovnimi pogoji delavcev zavoda.
48. ilen

Strokovni svet Steje do 7 dlanov, ki
delavcev zavoda za dobo 4 let.

jih

imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed

Strokovni svetu predseduje poveljnik gasilske enote, kije dlan po poloZaju'

Strokovni svet lahko

k

sodelovanju povabi

ko

mi

tudi druge delavce zavoda ali

zrnanje

strokovnj ake.

e.)

D

isc ip lin

sk

a

s

i

j

a

49.

ilen

Za tgotavljanje disciplinske in materialne odgovomosti delavcev zavoda je

v

skladu z

zakonom pristojna disciplinska komisija in direftfor.

Disciplinska komisija ima predsednika in dva dlana, ki imajo svoje namestnike.
Disciplinska komisija se izvoli izmed delavcev zavoda za dobo Stirih let, po postopku, ki velja
za dlane sveta zavoda.

Disciplinsko in materialno odgovomost delavcev zavoda ureja poseben splo5ni akt'

W. SOAPRAVLJANJE V ZAVODU

50.

ilen

Delavci zavoda uresnidujejo soupravljanje z osebnim izjavljaqlem na zboru delavcev in po
svojih dveh dlanih v svetu zavoda.
51. ilen
Zbor delavcev sestavljajo vsi delavci zavoda inje pristojen za:

- doloda kandidat e za Elane sveta zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda ter kandidate za dlane
in namestnike disciplinske komisije,
- oblikuje mnenja, stali5da in druge oblike izjavljanja,
- odloda o vpraSanjih, de to doloda zakon ali splodni al$.
52. ilen
Zbor delavcev sklicuje direktor.
Zbor vodi delavec, ki ga izvolijo delavci na zboru.

53. ilen
Zbor delavcev lahko odloda, de je prisotna vedina delavcev zavoda.

odloditev je veljavna, de seje zanjo izrekla vedina prisotnih delavcev. Glasovanje na zboruje
javno z dvigovanjem rok.
O delu zbora se pi5e zapisnik,

ki

ga poleg predsednika podpi5eta Se dva overitelja.

VII. SODELOVANJE S SINDIKATOM
54. ilen

V zavodu lahko deluje ved sindikatov v katere

se delavci

prostovoljno zdruZujejo.

Zavod, zagotavlja pogoje za delo sindikatov v skladu s kolektirno pogodbo.

sindikatu morajo biti zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje ter vsi potrebni podatki,
pomembni za uresnidevanje njegovih nalog na podrodju zaSdite ekonomsko-socialnega
poloLaja delavcev

-

dlanov sindikata.

Medsebojne pravice in obveznosti glede zagotavljanja pogojev za sindikalno delo se lahko
dolodijo s pogodbo med sindikatom zavoda in direktoriem.
55. ilen

Sindikat ima pravico da organizira in vodi stavko na nadin, doloden s predpisi in pod pogoji,
ki jih doloda zakon in kolektivna pogodba.

VI II,

O B VESTANJE

DEI.AI/CE V
56. ilen

organi zavoda zagotavljajo obveidanje delavcev o poslovanju zavoda ter o vseh rprasanjih,
pomembnih za uveljavljanje njihovih pravic.
57. 6len
Delo organov je javno za vse delavce zavoda.
Svet zavoda lahko odlodi, da se v primerih, ko se razpravlja o poslormi ali vojaiki tajnost,
javnost izkljudi.

IX. OBRAMBA IN ZASTITA
58. ilen

Zavod opravlja dejavnost, pomembno za zallito in reSevanje, zato morajo biti priprave in
nadrti zavoda, ki so izdelani na podlagi ocen ogroZenosti, usklajeni z nadrti pristojnih
orsanov za civilno za5dito.

59. ilen

Zavod se za zahtevne intervencije opremlja
obrambo.

v skladu z merili, ki jih doloda ministrstvo za

60. ilen

Zavod opravlja naloge s podrodja zaddite in re5evanja na podlagi plana v skladu z zakonom.

XI. POSLOYNA TAJNOST
61, ilen

Kot poslovno tajnost se Stejejo listine in podatki:
- ki jih svet zavoda na predlog ustanovitelja ali direktorja v skladu
poslovno tajnost,
- ki jih kot zaupne sporodi zavodu pristojni organ ali organizacija,
-javni razpis ali natedaj, do objave rezultatov,
- ki so ekonomsko poslovnega pomena.

z

zakonom dolodi kot

62. ilen
Za tajnost se Stejejo podatki in listine:

- ki so v zvezi z deli, ki jih zavod opravlja za oborcLene sile in

so oznadene

kot voja5ka

tajnost,
- ki so v zvezi z dololenimi obrambnimi in zaiditnimi pripravami zavoda ter dolodenimi
ukrepi obrambe in za5dite, ki jih pristojni organ dolodi kot tajni.

XII.

VARSTVO DELOWEGA IN ZIVLJENSKEGA OKOLJA

63. ilen

Delo v zavodu je organizirano tako, da je zagotovljena vamost in zdravje pri delu, zato se
izvajajo ukrepi za varstvo pri delu, poZamo vamost in vamost okolja, zlasti pa periodidni
pregledi psihofizidnih sposobnosti operativnih delavcev.
Svet zavoda je dolZan sprejeti pro gram dela

fll.

in zagotoviti potrebne pogoje in sredstva.

SPLOSNIAKTI
64. ilen

S splo5nimi akti se v zavodu wejajo organizacijski, delovno-pravni in drugi odnosi,
pomembni za delo in poslovanje zavoda.
Statut

je temeljni splo5ni akt. Drugi splo5ni akti ne smejo biti v nasprotju s statutom.

ki

so

Sploini akti se po sprejemu objavijo na oglasni deski zavoda in stopijo v veljavo praviloma
osmi dan po objavi.
65. ilen
Poleg statuta ima zavod 5e naslednje sploine akte:

- o notranji organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
- o odgovomosti za delovne obveznosti

Zavod ima lahko tudi druge sploSne akte, de tako doloda zakon, kolektivna pogodba
dejavnosti alije to potrebno za delo in poslovanje zavoda.
66. ilen
Razen statuta zavoda, sprejema vse sploine akte direktor.

Pred sprejemom splo5nih aktov morajo
doloden s kolektivno pogodbo

biti o njihovi vsebini delavci seznanjeni na

nadin,

XIII. PREHODNE IN XONCNE DOLOABE
67, ilen
Po uveljavitvi tega statuta preneha veljati istoimenski statut,

ki gaje sprejel svet zavoda

dne

8.6.t992.
68. ilen

Za podrodja, ki jih ta statut ne ureja, se neposredno uporabljajo dolodbe zakona, odloka o
ustanovitvi zavoda ter kolektivne pogodbe.
69. ilen
Statut sprejme svet zavoda po predhodno podanem soglasju ustanoviteljev.
Statut stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi na oglasni deski zavoda.

zavoda'.

Usotovitvena dolodba:
Statut stopi v veljavo dnel. 22. 12.2000

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za
gasilsko in reSevalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica (Ur.l. RS St. 90, 25.8.2006) in na
podfagi 13. dlena Statuta Javnega zavoda za gasilsko in reSevalno dejavnost-Gasilske enote
Nova Gorica (objava na oglasni deski zavoda dne 22.12.2000) (v nadaljevanju statut
zavoda) je svet zavoda na svoj i sej i dne I I .0 I .2007 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
Javnega zavoda za gasilsko in re5evalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica

l.

dlen

Spremeni se 13. dlen statuta zavoda tako, da se doda nova alinea, ki se glasi:
>- imenuje in razreiuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev.(

2. dlen

V

39. dlenu statuta zavoda se nadomesti dosedanje besedilo z novim besedilom tako, da se

na novo glasi:

>Direktorja zavoda imenuje in razre5uje svet zavoda, imenovanje pa stopi v veljavo, ko dajo
nani soglasje vsi ustanovitelji. odgovor ustanovitelja mora biti dan v roku 45 dni po prejenru
zahteve, drugade se Steje. da je soglasje dano.<

3. dlen
Spremeni se 69. dlen statuta zavoda tako, da se novo glasi:
>3tatut stopi v veljavo po pridobitvi soglasja vseh ustanoviteljev. Statut se objavi na oglasni
deski zavoda.<

Stevilka:

Datum:

2015-07

I 1.1.2007

Predsedrfrsveta zavoda
d iPl in g.

coin',r

tuyf..

'/F

lniv

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS 5t. l2191 , 45/94 in 8196), Zakona o gasilstvu uradno predi5deno besedilo (Uradni list RS 5t. 113/2005), Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda za gasilsko in re5evalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica (Uradno glasilo 7/91,
21196, Uradne objave - dasopis OKO 20100, Uradni list RS 90/2006 in 2012009) in 13. dlena
Statuta Javnega zavoda za gasilsko in re5evalno dejavnost-Gasilske enote Nova Gorica, je
svet zavoda na svoji seji dne 30. 03. 2009 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA
JAVNEGA ZAVODA ZA GASILSKO IN RESEVALNO DEJAVNOST
GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

l. ilen
V preambuli statuta

Ur. l. RS 3t.71193,1195,28195,73197 in
28100 X nadomesti z besedilom >>Zakona o gasilstvu - uradno predi5deno besedilo (Uradni
list RS 5t. 113/2005X. Besedilo >(Uradno glasilo 7/91, 2l/96 in 20100)< se nadomesti z
besedilom (Uradno glasilo 7/91, 21196.Uradne objave - dasopis OKO 20100, Uradni list RS
9012006 in 2012009). Za besedilom Miren-Kostanjevica se doda vejica in besedilo >RenieVosrsko(.
se besedilo >Zakon o gasilswu (

2.

ilen

V

12. dlenu se drugi odstavek spremeni tako, da se novo besedilo v celoti glasi:
>Svet zavoda ima 2 predstavnika delavcev zavoda, 8 predstavnikov ustanoviteljev in I
predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, ki so imenovani na naslednji nadin:
2 predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih
volitvah izmed vseh zaposlenih;

-

V

po I predstavnika soustanoviteljev imenujejo sveti obdin Brda, Kanal, Miren
Kostanjevica, Rende - Vogrsko in Sempeter - Vrtojba;
3 predstavnike imenuje Mestni svet Metne obdine Nova Gorica;
I predstavnika zainteresirane javnosti oz. uporabnikov imenuie izmed strokovnih
delavcev s podrodja zaidite in re5evanja Uprava RS za zai(ito in re5evanje,
regijski Stab Severne Primorske. <

in 5. odstavek, ki se glasita:
lahko konstituira, koje izvoljenih oziroma imenovanih ved kot polovica

12. dlenu se za 3. odstavkom dodata nova 4.

>Svet zavoda se
dlanov.

Kandidiranje za Elana sveta zavoda in dlanstvo v svetu zavodaje nezdruZljivo s
dlanstvom v upravljavski in poveljni5ki strukturi prostovoljnih gasilskih druStev ali njihovih
zvez.<<

t/2

3, Ilen
Te spremembe in dopolnitve statuta pridnejo veljati, ko jih sprejme svet zavoda in ko podajo
nanje soglasje vse obdine ustanoviteljice, uporabljati pa se zaCne s pridetkom postopka

imenovanja prvega naslednjega sveta zavoda.
Po prejetih vseh soglasjih se spremembe in dopolnitve sratuta objavijo na oglasni deski

zavoda.

Stevilka: 7411-09

Datum: 30.03.2009
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