OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC,
127/06 – ZJZP), 11.a in 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZgasUPB1) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski
svet Občine Ajdovščina na 19. seji dne 15.12.2016 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gasilsko reševalni center Ajdovščina
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 57/11) se v 12., 14., 15., 16., 20. in 26. členu besedna zveza »direktor – poveljnik«
nadomesti z besedo »direktor« v vseh sklonih.
2. člen
V 12. členu se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
» - strokovni vodja,«.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
3. člen
V 14. členu se doda nova deveta alinea, ki se glasi:
» - imenuje in razrešuje strokovnega vodjo na predlog direktorja,«
Dosedanja deveta alinea postane deseta alinea.
4. člen
V 15. členu se črtata drugi stavek drugega odstavka in četrti odstavek.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
V petem odstavku se spremeni prva alinea, ki se glasi:
»- najmanj visokošolska strokovna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali
najmanj specializacija po višješolski izobrazbi po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali
najmanj visokošolska izobrazba prve bolonjske stopnje (podraven 6/2),«
5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(strokovni vodja)
(1) Strokovni vodja vodi in organizira strokovno delo zavoda ter je odgovoren za strokovnost
dela zavoda.
(2) Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom zavoda.
(3) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan poklicni gasilec, ki izpolnjuje pogoje, določene v
zakonu, ki ureja gasilstvo.
(4) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja.«.
6. člen
V 17. členu se besedna zveza »direktor – poveljnik« nadomesti z besedo »strokovni vodja«.

7.člen
V 18. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavod mora pri ravnanju z nepremičnim premoženjem, ki ga ima v upravljanju, pridobiti
soglasje ustanoviteljice.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavod mora pri ravnanju s premoženjem, ki je v lasti zavoda in za pridobitev katerega je
ustanoviteljica zagotovila sredstva, pridobiti soglasje ustanoviteljice.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Prehodne in končne določbe
8. člen
(delovanje organov zavoda)
(1) Člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka
mandata.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja - poveljnika opravlja naloge direktorja in strokovnega vodje do
poteka obdobja njegovega imenovanja oziroma do imenovanja direktorja po tem odloku.
Direktor poleg nalog direktorja, opravlja tudi naloge strokovnega vodje do imenovanja
strokovnega vodje po tem odloku, ki mora biti imenovan v treh mesecih od imenovanja
direktorja.
9. člen
(uskladitev splošnih aktov zavoda)
(1) Zavod mora uskladiti statut zavoda najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Ostali splošni akti zavoda se morajo s tem odlokom in statutom uskladiti v roku dveh
mesecev od uveljavitve statuta.
(3) Do sprejema statuta in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo
določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
10. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po
objavi.
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