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OBČINSKI SVET
Zadeva: Predlog sklepa o potrditvi dokumenta DIIP- »DOZIDAVA GASILSKEGA
DOMA PGD II. FAZA«
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Andrej Bolčič – dir. občinske uprave
Pravna osnova: 16. člen Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015),
Namen: Obravnava in sprejem sklepa
O b r a z l o ž i t e v:
V skladu s pogodbo o opravljanju gasilske javne službe opravlja PGD Materija naloge zaščite
in reševanja ob vseh naravnih ter drugih nesrečah na območju Občine Hrpelje – Kozina.
Zaradi pomankanja finančnih sredstev je bil v lanskem letu objekt zgrajen le do tretje gradbene
faze in brez ureditve okolice. Nedokončan prizidek oz. gradbišče je trenutno v »mirovanju« in
neuporabno, kar pa poleg razlogov, zaradi katerih se je projekt pričel, povzroča še dodatne
(resne) težave, in sicer:
 zaradi nedokončanega prizidka je garderobni del gasilskega doma »ostal« brez nujno
potrebnih sanitarij in pitne vode, kar je v nasprotju s sanitarnimi in delovnopravnimi
predpisi;
 dostop do intervencijskega vhoda ni možen, s čemer je še dodatno oteženo izvažanje
vozil na intervencije;
 obstoječ objekt gasilskega doma je na severnem delu nezavarovan (brez zunanje ograje,
razsvetljave in viodeonadzora), zaradi česar je vprašljivo tudi kritje zavarovalnice v
primeru škode tretjih oseb ali nesreče na parkirišču;
 obstaja verjetnost, da pristojne inšpekcijske službe do nadaljnjega prepovejo operativno
delovanje društva, zaradi neustreznih higienskih razmer (operativci nimajo sanitarij in
tušev, garderobne omare si delijo po dva operativca, zaradi prostorske stiske ni
možnosti, da bi vsaj delno ločili garderobne omare operativk in operativcev ipd.);
 še vedno ni vzpostavljen sistem za polnjenje tlačnih posod dihalnih aparatov,
kar povzroča resne težave ob večjih intervencijah stavbnih požarov;

 zaradi neurejene zunanje okolice je oteženo točenje požarne vode na centralnem
hidrantu;
 zaradi garderobnih omar v garažah, ki so posledica prostorske stiske, je ogrožena
varnost operativcev ob izvozih vozil (operativci, ki imajo omarice v garažnem delu se
preoblačijo tik ob gasilskem vozilu - cisterni, ki v istem trenutku lahko izvaža);
 že v prvi polovici naslednjega leta bo najmanj pet pripravnikov opravilo osnovni tečaj
za operativnega gasilca, s čemer se bo operativna enota povečala, kar je seveda
dobrodošlo, vendar novim pripravnikom društvo zaradi prostorske stiske ne bo moglo
priskrbeti garderobnih omaric. Kontinuiteta širitve operativne enote je zagotovljena tudi
v naslednjih letih, v kolikor prostorska stiska ne bo rešena, pa je pričakovati njen upad.
To pa bi imelo dolgotrajne nepopravljive negativne posledice, ki bi se odražale na slabši
operativni pripravljenosti osrednje gasilske enote.
Zaradi opisanega je potrebno čim prej pristopiti k dokončanju projekta dozidave gasilskega
doma. Projekta ni mogoče več »drobiti« na faze (z vzpostavitvijo prehoda iz starega v novi del
garaž, bo objekt ostal odprt, dosedanjih garderob pa ne bo več).
Podrobnejša obrazložitev in viri financiranja so opredeljeni v vsebini priloženega dokumenta.
Pripravil: Andrej Bolčič

županja
Saša Likavec Svetelšek
Priloga:
- Dokument DIIP
- Predlog sklepa
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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, 51/2015), je občinski svet
Občine Hrpelje-Kozina na svoji 3. redni seji dne 7.2.2019 sprejel naslednji

SKLEP

1.
Potrdi se DIIP (Dokument indentifikacije investicijskega projekta) » DOZIDAVA
GASILSKEGA DOMA PGD II. FAZA«, ki je v prilogi tega sklepa.
2.

Sklep velja takoj.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep prejmejo:
- direktor občinske uprave
- občinska uprava
- PGD Materija
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

