Predlagatelj:
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Datum: 6. 9. 2019
OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA
ZADEVA:

Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina

GRADIVO PRIPRAVIL:

Gasilsko reševalni center Ajdovščina
Urad župana, Zlata Čibej

PRISTOJNO DELOVNO
TELO OBČINSKEGA
SVETA:

Odbor urejanje prostora in varstvo okolja

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 9. 2019
obravnava in sprejme:

PREDLOG SOGLASJA
Občina Ajdovščina
Občinski svet
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina (Uradni list RS, št. 43/19) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18):
je Občinski svet Občine Ajdovščina dne na svoji 8. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel

SOGLASJE
Občinski svet Občine Ajdovščina daje soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko
reševalni center Ajdovščina, potrjenem na __. seji sveta zavoda dne ____.

Župan
Tadej Beočanin, l. r.

OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj področja, ki ga odlok ureja
•
•
•

46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), ki določa, da statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem
ustanovitelja,
10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 43/19), ki določa, da svet zavoda sprejema statut
zavoda s soglasjem ustanovitelja,
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18,
38/18), ki določa, da občinski svet izvršuje naloge ustanoviteljice in druge
naloge na podlagi zakona in statuta občine.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve odloka
Svet zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina je na 24. redni seji sveta zavoda
dne 29. 8. 2019 sprejel statut javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, h
kateremu mora dati soglasje še Občinski svet Občine Ajdovščina. Odbor za urejanje
prostora in varstvo okolja je na 5. seji dne 11. 9. 2019 obravnaval predlog tega statuta
in predlagal, da se korigira drugi odstavek 16. člena tako, da bo bolj jasno napisan.
Predlog popravka je naveden v poročilu odbora in je bil posredovan svetu zavoda v
sprejem.
Statut natančneje ureja organizacijo, organe, njihove pristojnosti in način odločanja,
način izvolitve in predčasno prenehanje predstavnika delavcev zavoda, ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Poglavitni razlog za sprejem statuta je sprejem novega odloka o ustanovitvi tega
javnega zavoda, ki je združil poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela,
spremenil postopek imenovanja člana sveta zavoda, ki predstavlja uporabnike ter
spremenil določila v zvezi s strokovnim svetom, zato je s tem v zvezi treba uskladiti
določila statuta.
Statut je konceptualno nekoliko drugače zastavljen od sedanjega, saj opušča
povzemanje določil odloka o ustanovitvi javnega zavoda, in se nanje le sklicuje.
Takšen način je ustreznejši, ker ni potrebno pri vsakokratni spremembi hierarhično
višjega predpisa spreminjati tudi statuta. Prav tako se opušča poslovniška določila za
delo sveta zavoda in napotuje v tem delu na sprejem drugega akta - poslovnika sveta
zavoda.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema odloka:
Sprejem predlaganega soglasja ne bo imel finančnih posledic za proračun Občine
Ajdovščina.

Župan
Tadej Beočanin, l. r.

POROČILO ODBORA:
Na 5. seji dne 11. 9. 2019 je Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja obravnaval
Statut javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina. Predlagal je, da se
korigira drugi odstavek 16. člena tako, da bo bolj jasno napisan.
Ta odstavek se v statutu, sprejetem s strani sveta zavoda, glasi:
»V postopku razrešitve direktorja ima direktor pravico, da se izjavi o razlogih za
razrešitev, in sicer v roku 8 delovnih dni od vročitve predloga za razrešitev, skupaj s
sklepom sveta zavoda o uvedbi postopka razrešitve.«
Korigirano besedilo tega odstavka se glasi:
»V postopku razrešitve direktorja ima direktor pravico, da se izjavi o razlogih za
razrešitev, in sicer v roku 8 delovnih dni od vročitve predloga za razrešitev in vročitve
sklepa sveta zavoda o uvedbi postopka razrešitve.«
Odbor je sprejel
pozitivno mnenje k obravnavanemu predlogu statuta, ki vključuje predlagani
popravek, in predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 16. 9. 2019

Predsednik odbora
Kazimir Čebron, s. r.
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