Na podlagi 37., 74. in 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l.
RS, št. 51/06 – UPB1, zadnja sprememba Ur. l. RS, št. 97/10), 2., 11a. in 32a. člena Zakona
o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – UPB1) ter 30. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Ur. l. RS, št. 13/12) sprejemam
SKLEP
o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč v Mestni občini Nova Gorica

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Mestna občina Nova Gorica ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako,
da:









spremlja nevarnosti, izvaja obveščanje in alarmiranje prebivalstva,
načrtuje in izvaja zaščitne ukrepe,
izdeluje ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja,
organizira in zagotavlja operativno pripravljenost izvajalcev zaščite in reševanja,
organizira ter vodi osebna in vzajemno zaščito,
organizira, vodi in izvaja zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju,
določi, organizira, opremlja in usposablja izvajalce zaščite, reševanja in pomoči,
zagotavlja osnovne življenjske pogoje za življenje ter odpravljanje posledic naravnih
in drugih nesreč.

ORGANIZACIJA
1. Civilna zaščita
2. člen
Za opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči iz 1. člena tega Sklepa, se v
občini organizira naslednje enote, službe in organe CZ:






Poveljnik Civilne zaščite,
Namestnik poveljnika civilne zaščite – svetovalec Župana,
Občinski štab za Civilno zaščito,
Poverjeniki za Civilno zaščito v bivalnem okolju,
Enota za hitre intervencije (EHI) - znotraj katere delujejo: vodstvo EHI, enota za
hitre reševalne intervencije, ekipa reševalnih psov, ekipa za reševanje iz ruševin,







Ekipa za reševanje iz vode in ob vodi- organizirana v okviru poklicne gasilske
enote Nova Gorica ter DPD Soča Nova Gorica ,
3 ekipe za reševanje iz ruševin ter za gradnjo in utrjevanje protipoplavnih nasipov ob
neposredni ogroženosti zaradi poplav oziroma ob poplavah,
2 ekipi za prvo pomoč - organizirani v OZRK Nova Gorica,
Ekipe za RKB dekontaminacijo - v pristojnosti javne gasilske službe,
Služba CZ za podporo: vodstvo službe, ekipa za oskrbo in prevoz, ekipa za tehnično
podporo in vzdrževanje zaklonišč, ekipa za zveze in informacijsko podporo.

Organi, enote in službe CZ se organizirajo in opremijo skladno z Uredbo o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09 in
23/11) in Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov CZ (Ur. l.
RS, št. 104/08).
2. Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč
Javna gasilska služba
3. člen
Lokalno javno gasilsko službo in naloge zaščite, reševanja in pomoči v Mestni občini Nova
Gorica opravljajo na podlagi tega sklepa v skladu z načrti ZRP:




Poklicna gasilska enota - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Nova
Gorica na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica, pri čemer se povezuje s
prostovoljnimi operativnimi enotami, ki operativno pokrivajo posamezno območje in
Operativne gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev – PGD Nova Gorica,
PGD Čepovan in PGD Dornberk na svojih operativnih območjih (požarni sektor), ki
jih skladno s predlogom poveljstva JGS določi Župan s posebnim sklepom.

Gasilske enote so se s Sklepom o razvrstitvi gasilskih enot v Mestni občini Nova Gorica (št.
846-5/2012, z dne 26.05.2012), na podlagi veljavnih meril za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, razvrstile po kategorijah in se skladno s tem usposabljajo ter tehnično
opremljajo.
Delovanje, opremljanje in usposabljanje javne gasilske službe v Mestni občini Nova Gorica
organizira in usklajuje poveljstvo javne gasilske službe.
Prostovoljne gasilske enote izvajajo skladno z načrti ZRP, tudi druge naloge zaščite,
reševanja in pomoči in sicer: tehnično reševanje, RKB dekontaminacijo, reševanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi, za kar je potrebna sklenitev pogodbe med Mestno občino
Nova Gorica ter prostovoljnimi gasilskimi društvi.
Nujna medicinska pomoč
4. člen
Nudenje nujne medicinske pomoči ter prevoz poškodovanih in prizadetih oseb v zdravstveno
oskrbo je v pristojnosti Predhospitalne enote zdravstvenega doma Nova Gorica.

3. Društva in nevladne organizacije
5. člen
Društva in nevladne organizacije, ki delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica in
sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:











Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 8, Nova
Gorica,
Društvo za podvodne dejavnosti Soča Nova Gorica (DPD Soča), Ul. Pinka
Tomažiča 11, Nova Gorica,
Društvo reševalnih psov Nova Gorica, Cesta na Čuklje 11, Šempeter,
Planinsko društvo Nova Gorica, Bazoviška ulica 4, Nova Gorica,
Taborniški odred Rod soških mejašev (RSM), Kidričeva ulica 28/c, Nova Gorica,
CB radioklub Nova Gorica, Cankarjeva 38, Nova Gorica,
Radio klub Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4/a, Nova Gorica,
Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan, Čepovan 65, Čepovan,
Prostovoljno gasilsko društvo Dornberk, Vodnikova ulica 15/a, Dornberk,
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, Nova Gorica.

Z društvi in nevladnimi organizacijami, ki delujejo znotraj sistema, mora Mestna občina Nova
Gorica skleniti pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči.
4. Gospodarske družbe in druge organizacije
6. člen
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči se sklene pogodbe z gospodarskimi družbami, ki
izvajano naloge tehničnega reševanja iz ruševin in višin, zemeljskih in gradbenih del ter
druge tehnične storitve:











Gratip - gradbeno in avtoprevozniško podjetje d.o.o., Zalošče 28/b, Dornberk,
Čiščenje komunalnih sistemov Marino Brankovič s.p., Ul. 9. septembra 130,
Šempeter,
EL-MONT, suhomontažni sistemi, montažna dela, Ermin Lukežič s.p., Miren 45,
Miren,
Gradbeništvo, sečnja, dela na višini Pramen – Koren Zlatko s.p., Vojkova 2/a,
Plave,
Euroinvest inženiring d.o.o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica,
Elektro Bavcon, Valter Bavcon s.p., Stara Gora 15, Nova Gorica,
Želva d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana,
Servisiranje vozil, ključavničarstvo, gradbena mehanizacija – Winkler s.p., Breg
3, Nova Gorica,
Prevozi, kovaštvo, gradbena mehanizacija in vzdrževanje cest, Ivan Kobal s.p.,
Višnje 5/a, Col.
Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica. Poleg navedenih
nalog zagotavlja tudi 3 ekipe reševalcev za reševanje iz ruševin ter za gradnjo in

utrjevanje protipoplavnih nasipov ob neposredni ogroženosti zaradi poplav oziroma
ob poplavah.
Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, se sklene pogodbe z gospodarskimi družbami, ki
skrbijo za pripravo in prevoz prehrane ter prevoze ob evakuaciji in nastanitvi ogroženega
prebivalstva.





Kraljič, izletniška kmetija z nastanitvijo, Tabor 1/a, Dornberk,
GOTEX, gostinstvo, trgovina in turizem d.o.o., Lukežiči 1/a, Renče,
MIVAX turistična agencija & rent a car d.o.o., Ul. Tolminskih puntarjev 4, Nova
Gorica,
Zavod Gost na Planoti so.p., Lokve 30, Trnovo.

Za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, se sklene pogodbe z gospodarskimi družbami, ki
izdelujejo geomehanska, geološka in statična poročila, sanacijske elaborate in predloge za
izvajanje nujnih intervencijskih ukrepov, ocen škode ter izvajajo finančni in gradbeni nadzor.






Urbani Biro, projektiranje in druge inženirske dejavnosti, Urban Rodman s.p.,
Rejčeva ulica 5, Nova Gorica,
GEOTRIAS, družba za geološki inženiring d.o.o., Gabrje 2/a, Dobrova,
Svetovanje, organizacija in vodenje prireditev, Lara Pirc s.p., Ul. Gradnikove
brigade 61, Nova Gorica,
Geodezija Ručna Florijan s.p., Soška cesta 24, Solkan,
Tehnično projektiranje in svetovanje Stojan Vičič s.p., Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica.
7. člen

Izvajalci navedeni v 2., 3., 4., 5. in 6. členu tega Sklepa opravljajo poleg navedenih nalog tudi
druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, glede na svojo organiziranost, usposobljenost in
opremljenost ter v skladu z zahtevo Župana, Poveljnika CZ ali vodje intervencije.
8. člen
Sredstva, ki so potrebna za nadomestilo dejanskih stroškov pri opravljanju nalog in
vzdrževanju operativne pripravljenosti ter druge pravice in obveznosti gospodarskih družb,
zavodov, splošnih reševalnih služb in društev, se uredijo z medsebojno pogodbo, v skladu s
75. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Sklep preneha veljati Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb
in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Nova Gorica
(št. 846-15/2011 z dne 10.01.2011), Dopolnitev sklepa o organiziranju in določitvi enot, služb
in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Nova Gorica
(št. 846-5/2012 z dne 10.12.2012) ter Dopolnitev sklepa o organiziranju in določitvi enot,

služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Nova
Gorica (št. 846-5/2013 z dne 10.01.2013).

10. člen
Ta Sklep začne veljati takoj in velja do preklica.

Pripravil:
Bogdan Zoratti
višji svetovalec za ZiR

Številka: 846-7/2015 - 1
Datum: 09.01.2015
Sklep prejmejo:
- direktorica občinske uprave, ga. mag. Vesna Mikuž,
- vodja kabineta župana,
- izvajalci operativnih nalog ZRP,
- Poveljnik CZ,
- Poveljnik JGS,
- arhiv tu.
V vednost:
- Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Nova Gorica

Župan
Matej Arčon

