PREDLOG

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona
št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____. redni seji, dne
__________ sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Gornja Radgona daje županu soglasje k podpisu Sporazuma o
čezmejnem ukrepanju v primerih nesreč in drugih tveganj, ki bo sklenjen med Občino Gornja
Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg.

Številka: 845-1/2021-U106
Datum: _____________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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OBRAZLOŽITEV:
Občina Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg sta na podlagi dolgoletnega
uspešnega čezmejnega sodelovanja ter na podlagi pobude gasilskih enot v obeh občinah, v
okviru izvedbe projektnih aktivnosti čezmejnega projekta »Co_operation« Interreg Slovenija
– Avstrija, pristopili in vodili aktivnosti za sklenitev Sporazuma o čezmejnem ukrepanju v
primerih nesreč in drugih tveganj. Cilj tega sporazuma je določitev protokola za obveščanje
intervencijskih skupin, s ciljem poenotenja in skrajšanja postopkov obveščanja ter
reakcijskega časa za skupne reševalne operacije na območju občine Gornja Radgona in
avstrijske Stadtgemeinde Bad Radkersburg.
Aktivnosti za medobčinsko usklajevanje vsebine navedenega sporazuma je na slovenski strani
vodila naša občinska razvojna agencija PORA Gornja Radgona, usklajen pa je s PGD Gornja
Radgona in z avstrijskimi gasilci.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predlog obravnava in sprejme
predlog sklepa o podaji soglasja k podpisu Sporazuma o čezmejnem ukrepanju v primerih
nesreč in drugih tveganj, ki bo sklenjen med Občino Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad
Radkersburg.

V Gornji Radgoni, april 2022
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Priloga:
- Sporazum o čezmejnem ukrepanju v primerih nesreč in drugih tveganj

2

Občina Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg na podlagi dolgoletnega
uspešnega čezmejnega sodelovanja ter na podlagi pobude gasilskih enot v obeh občinah
sklepata v okviru izvedbe projektnih aktivnosti čezmejnega projekta »Co_operation« Interreg
Slovenija - Avstrija

SPORAZUM O ČEZMEJNEM UKREPANJU V PRIMERIH NESREČ IN
DRUGIH TVEGANJ
Preambula
Cilj tega sporazuma je določitev protokola za obveščanje intervencijskih skupin, s ciljem
poenotenja in skrajšanja postopkov obveščanja ter reakcijskega časa za skupne reševalne
operacije.

1. člen
Ta sporazum ureja okvirne pogoje za ukrepanje ob nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih
na območju, opredeljenem v 2. členu tega sporazuma, na podlagi zaprosil, še zlasti zaprosil
za napotitev intervencijskih skupin ekip in materiala.
Določbe tega sporazuma ne spreminjajo obstoječih pravnih predpisov na državni in
mednarodni ravni, ki se še naprej uporabljajo v celoti.

2. člen
Območje, na katerega se nanaša ta sporazum, obsega območje občine Gornja Radgona in
območje Stadtgemeinde Bad Radkersburg.

3. člen
Za ukrepanje ob nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih se uporabljajo razpoložljive sile
in sredstva za pomoč ob dogodkih, ki presegajo zmogljivosti posamezne enote. Ti dogodki so:
− naravne nesreče,
− požari v naseljih,
− požari v naravnem okolju,
− reševanje iz in na vodi,
− drugi nepredvideni dogodki.

4. Člen
Poveljnik ali njegov namestnik zaprosi za pomoč poveljnika ali njegovega namestnika ene ali
druge gasilske enote. O prošnji za pomoč se obvesti aktualna župana obeh občin.
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Razpoložljive sile in sredstva se uporabljajo od trenutka, ko je izvedeno aktiviranje enote preko
lokalno pristojnih regijskih centrov za obveščanje v obeh državah. Funkcijo vodje intervencije
in usklajevanja ekip na terenu opravlja vodja tiste operativne gasilske enote, kjer se izvaja
intervencija.

5. člen
Prehodi v sosednjo državo se praviloma vršijo na vstopni točki med Gornjo Radgono in Bad
Radkersburgom.

6. člen
Za večjo učinkovitost čezmejnega sodelovanja ter izvajanja tega sporazuma se intervencijske
skupine obeh območij dogovorijo za:
− vzpostavitev skupne komunikacije in zagotavljanje sredstev za reševanje,
− izvajanje skupnih vaj,
− izmenjavo operativnih podatkov, povezanih z intervencijami iz področij, za katere je ta
sporazum sklenjen.
Načeloma velja, da oseba, ki zaprosi za pomoč, krije tudi škodo, ki je nastala med vajami in
intervencijami. Praviloma velja načelo zavarovanja tovrstnih škodnih dogodkov pri
zavarovalnici.

7. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas in začne veljati prvi dan naslednjega meseca po
podpisu obeh partneric sporazuma.
Vsaka izmed partneric sporazuma ga lahko pisno odpove tako, da o tem pisno obvesti drugo
partnerico. Sporazum preneha veljati po dveh mesecih od prejema pisne odpovedi.
Sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v nemškem in dveh izvirnikih v slovenskem jeziku, pri
čemer sta besedili enako verodostojni. Vsaka partnerica prejme po en izvod v vsakem jeziku.
Soglasje k podpisu tega sporazuma je Občinski svet Občine Gornja Radgona podal na svoji
____ redni seji, dne ______________.
Datum: __________________
Številka: _________________
OBČINA GORNJA RADGONA
Stanislav Rojko

STADTGEMEINDE BAD RADKERSBURG
Mag. Karl Lautner

Župan

Bürgermeister

________________________

________________________
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