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OBRAZEC A
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 IN 2020

Polni naziv:
GZ KOBARID
Naslov (sedež):
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Davčna številka:
05100-8010839839
Transakcijski račun št.:
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Telefon, mobilni telefon:
/
Faks:
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Elektronska pošta:
/
Spletna stran:

Odgovorna oseba in funkcija:
ALEKSANDER GRKOVIČ,
predsednik GZ Kobarid
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OBRAZEC A
1. PROGRAM DELA ZA LETO 2019 IN 2020
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (JGS), za katero trajno in nemoteno opravljanje
zagotavlja občina in država. Je humanitarna dejavnost, katero se opravlja v javnem interesu.
Naloge gasilstva je izvajanje gašenja, zaščito, reševanje ter druge operativne naloge, ki ser jih
izvaja ob nesrečah.
Gasilska zveza Kobarid združuje tri prostovoljna gasilska društva in sicer:
- PGD Kobarid (enota IV. kategorije in osrednja enota),
- PGD Breginj (enota II. kategorije),
- PGD Drežnica (enota I. kategorije).
Uredba RS o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
pripisuje minimalno število operativcev ter minimalno opremljenost enot, katero moramo po
kategorizaciji izpolnjevati, PGD Kobarid pa kot gasilska enota širšega pomena (GEŠP) mora
zagotavljati še dodatna materialno-tehnična sredstva.
GZ Kobarid iz dotacije občine Kobarid tako krije društvom vse tekoče stroške el. energije,
telefona, komunale, zavarovanja članov in opreme, zdravniške preglede, organizira temeljna,
dopolnilna in permanentna izobraževanja ter pokriva stroške usposabljan v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu…
Požarna taksa se nameni za nakup osnovne gasilske opreme.
Prostovoljna gasilska društva so tudi podvržena inšpekcijskim pregledom s strani Inšpektorata
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (pregledi ustreznosti opreme, količinska
ustreznost, zdravniški pregledi…), zato je potrebno zagotoviti dovolj finančnih sredstev za
redno delovanje gasilske zveze in društev.
V letu 2019 in 2020 se poleg odplačevanje kreditov za že nabavljeni vozili (Breginj, Kobarid)
predvideva sanacija in dograditev stavbe gasilskega doma v Kobaridu, ter glede na uspešno
prijavljen evropski razpis obnova starodobnika Kadorna z ureditvijo razstavnega paviljona.

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 IN 2020
Finančni načrt za leto 2019 in 2020 predvideva povečanje sredstev za redno delovanje
gasilske zveze in društev, saj so se povišali stroški oz. izdatki za telefon, elektriko,
vzdrževanje vozil, preglede opreme, vzdrževanje gasilskih domov, zavarovanj…
Predvideva se tudi večjo investicijo v obnovo gasilskega doma Kobarid.
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3. OSTALE RELAVANTNE INFORMACIJE IN PROBLEMATIKA ZA
LETO 2019 IN 2020

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Kobarid, 14.12.2018

Obvezne priloge (obrazci so posredovani po elektronski pošti):
- Priloga št. 1 (Kadrovski načrt)
- Priloga št. 2 (Finančni načrt)
- Priloga št. 3 (Načrt nabav in gradenj)
- Priloga št. 4 (Načrt prodaje stvarnega premoženja)
- Priloga št. 5 (Proračun)
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