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OBRAZEC B

PRIJAVA PROJEKTA, KI PRESEGA REDNO DEJAVNOST
JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2019
I. SPLOŠNE INFORMACIJE:
1. PREDLAGATELJ: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOBARID
2. NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA IN DOZIDAVA STAVBE GASILSKEGA DOMA
KOBARID
3. PRIČAKOVANA SREDSTVA OD OBČINE KOBARID : 600.000 EUR (300.000 EUR v
letu 2019 in 300.000 EUR v letu 2020).

II. VSEBINSKI DEL:
1. OPIS PROJEKTA
V letu 2017 smo z GZ Kobarid in Občino Kobarid pričeli z aktivnostmi v zvezi z adaptacijo oz.
dozidavo stavbe gasilskega doma v Kobaridu. Stavba, grajena v 60-ih letih, ne zadošča več
potrebam sodobnega časa. Soočamo se s hudo prostorsko stisko, kapilarno vlago v zidovih,
zamakanjem vode v prizidku ter neustreznimi vodnimi in električnimi inštalacijami. Vse težave
so bile že predstavljene županu Kavčiču in vodstvu občinske uprave.
Dejavnost prostovoljnega gasilstva je v zadnjih letih skokovito napredovala. Zadane so nam bile
dodatne naloge, ki zahtevajo večja vozila z več opreme, obširnejšo osebno zaščitno opremo ter
več ustrezno izobraženega kadra. Poleg tega se službe, kot je CZ, združujejo pod isto streho saj s
tem zagotavljajo štabno vodenje v primeru večjih intervencij, vse to pa vodi v povečevanje
prostorov.
Dosedanji pogovori so potekli v smer več faznega gradbenega projekta obnove obstoječe
zgradbe. V prvi fazi naj bi uredili razstavni paviljon za starodobno vozilo saj so sredstva za to že
zagotovljena, v naslednjih fazah pa naj bi adaptirali oz. širili stavbo GD ter uredili okolico. V
izogib zavlačevanju projekta in »večnemu« gradbišču, predlagamo, da glede na zgoraj navedene
težave, pričnemo aktivno delovati v smer enofaznega projekta kjer bi stavbo v celoti ustrezno
razširili oz. adaptirali do konca leta 2020, ko bo društvo v okviru občinskega praznika
praznovalo visok jubilej, tj. 130 let obstoja oz. delovanja. Velika želja članstva namreč je, da bi
ob tej priložnosti stavbo predali namenu. Ker pa se v zadnjem času v javnosti omenja tudi
možnost novogradnje na drugi lokaciji predlagamo čim prejšnje pogovore.
III. FINANČNI DEL:
Odhodki:
Vrsta*

PLAN 2019
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SKUPAJ
* Navedite vse stroške v zvezi z izvajanjem projekta, npr: stroški povezani z opremo projekta, stroški
administracije, poštni stroški, stroški mentorstva,…

OBRAZEC B
Prihodki:
Vrsta
Lastna sredstva
Prispevki uporabnikov
Sponzorji
Donatorji
Pristojna ministrstva
Drugi viri
Občina Kobarid
SKUPAJ

PLAN 2019

300.000 EUR

Opozorilo: Višina prihodkov se mora ujemati s višino odhodkov.

Izjavljam, da prijavljeni projekt presega redno dejavnost.
Ustrezno označite:
Odhodki in prihodki prijavljenega projekta so vključeni v finančni načrt za leto 2019
(Priloga št. 2: plan 2019).

X

Odhodki in prihodki prijavljenega projekta niso vključeni v finančni načrt za leto 2019
(Priloga št. 2: plan 2019).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
Saša Rosič

Kobarid, 13.12.2018
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