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M.Sobota, 14.4.2003 
 

ZAPISNIK I. SEJE 
PREDSEDSTVA IN POVELJSTVA GASILSKE ZVEZE MESTNE OBČINE 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov skupščine  GZMO 
2. Plan investicij za leto 2003 
3. Ocena ogroženosti 
4. Zavarovanja vozil in opreme (predlogi za dotacije zavarovalnice) 
5. Obravnava sprememb statuta GZS  
6. Imenovanje podpoveljnikov zveze in pregledi društev 
7. Razno 

 
Prisotni predsedniki oziroma predstavniki PGD:  
Černelavci - Horvat M. , Bakovci - Vereš Š., Rakičan – Karoli I., Nemčavci - Forjanič A., 
Markišavci - Gumilar B., Kupšinci - Kumin T., Polana -  Škrilec Š., Krog - Grabar 
M.,M.Sobota, Eory E., Veščica - Fujs Š, Satahovci - Martinec M.IGD Mura Toplak B.,  
Prisotni poveljniki oziroma predstavniki PGD: 
Černelavci -Lončar B., Rakičan – Olaj F., Nemčavci - Fujs K., Markišavci - Rituper K., 
Kupšinci - Kumin B.,  Krog – Cmolkovič, M.Sobota,- Gomboc  A., Veščica - Flisar J., 
Satahovci - Martinec R., M.IGD, Polana Serec F. 
Barbarič Š. pred. Zveze, Sever J. pred. Veteranov, Lončar I. pred.članic, 
Odsotni: Bakovci - Vereš J., poveljnik 
Ostali prisotni: Wolf  S., Rančigaj A., Rituper J. tajnik  

 
Ad.1 

 
Sejo je vodil predsednik zveze Štefan Barbarič in po ugotovitvi sklepčnosti je podal temeljne 
sklepe in problematiko s skupščine v Satahovcih: 
-problematiko razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2003 
-disciplina na tekmovanjih  
-krčenje sredstev v zadnjih letih 
-problematika pozivnikov in alarmiranja 
-nadzor nad uporabo sredstev po društvih 
-preveriti požarno vodo (vodnjaki in druga vodna zajetja v primeru požara) 
-problematika pri nabavi opreme 
Zapisnik z skupščine je bil razdeljen na seji in je bila pripomba s strani predsednika PGD 
Černelavci, da se material in zapisnik ni posredoval z vabilom. Prav tako je pogrešal zapisnik 
zadnje seje. Tajnik bo poskrbel, da se materiali posredujejo z vabili ne more pa poskrbeti, da 
jih vabljeni posedujejo na seji. 
 

Ad. 2 
 
Plan investicij je bila burna razprava v kateri je bil problem finančnih sredstev, da GZMO ni 
seznanjena z investicijo Gasilskega društva M Sobota nabava cisterne. Poveljnik CZ Wolf je 
poudaril da za potrebe gasilstva s strani občine niso bila skrčena sredstva in je skupna višina 
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namenjena v višini 27 miljonov kot v letu 2002. Razdelitev teh sredstev je izdelana in še sicer: 
sredstva proračuna 12 miljonov požarna taksa se planira 7,600.000 SIT poleg tega še  servis 
lestve (poravnava kredita), cisterna MS 3.500.000 SIT za zaščitno opremo gasilca s strani 
župana 1,000.000 SIT. Predsednik PGD Černelavci poudarja, da občini ni v interesu 
samoprispevek in da sredstva katere dobi iz prispevka stavnih zemljišč sama razpolaga. 
Komisija za investicije katera se je sestala je podala predlog za razporeditev sredstev glede na 
sprejeti plan. Predlagala je sredstva v višini 3 miljone za novo vozilu se nameni društvu 
katero ima zagotovljena tudi lastna sredstva za nabavo vozila, da nebo problema, kot je 
trenutno z vozilom PGD Krog. Komisija je pregledala ponudbe za nabavo 20m dolge B cevi 
in se odločila za ponudbo servisa GD Murska Sobota. 
 
Sklep 1.1 :  
PGD Krog se odobrijo sredstva v višini 1,000.000 SIT iz proračuna MO in sicer pod pogojem 
da PGD Krog v naslednjem obdobju ni deležno finančnih sredstev za delovanje društva  
katera so namenjena društvom I. kategorije, dokler se gornji znesek ne anulira. 
Sklep 1.2 :  
Komisiji požarnega sklada se predlaga razporeditev sredstev: januar, februar višina 
1,110.954,00 SIT (in sredstva Župana (posebna sredstva) v višini 1,000.000 SIT) se namenijo 
za nabavo zaščitne opreme(zašč obleka, čevlji, šlem, rokavice, pas s sekirico) in sicer 9 
kompletov in ključ razdelitve je sledeči: 6 kompletov GD M.Sobota in po en komplet društva 
II. Kategorije (Bakovci, Rakičan in Černelavci). 
Sklep 1.3 :  
Sredstva v višini 3 miljonov katera so namenjena za novo vozilo se po finančni situaciji v 
PGD Satahovci in Veščica dodeli PGD Bakovci, katero mora v roku 14 dni posredovati 
pismeno finančno konstrukcijo nabave vozila. 
Sklep 1.4 :  
Nabava tlačnih cevi se koordinira preko GZMO  - skupno naročilo za vsako PGD 2 komada. 
Fakture se izstavijo društvom. 
 

Ad. 3. 
 
Oceno požarne ogroženosti je podal poveljnik zveze in izpostavil problematiko na tem 
področju in pasivnost gasilske zveze, katera še ni pripravila ocene ogroženosti in požarne 
obremenitve. Zakonodaja je iz leta 1996. Problematiko o tem je podal tudi vabljeni Anton 
Rančigaj kateri je s strokovne plati podal problematiko tega področja in je predlagal izdelavo 
ocene požarne ogroženosti in operativni požarni načrt za mesto Murska Sobota in primestna 
naselja.  

Predlagal je 4 člansko delovno komisijo v sestavi:  
Anton Rančigaj, 
Franc Olaj,  
Tadej Kumin,  
Anton Gomboc, in za administrativno podporo Jože Rituper. 
Za občasno strokovno pomoč in konzultacije je predlagal:  
Martina Smodiša,  
Bojana Fariča,  
Primoža Senčar,  
Štefana Barbariča in  
Stanislava Wolfa glede na njihova področja delovanja. 
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Stroški za izdelavo projekta se ocenijo po stroškovniku GZS. Projektna komisija se zavezuje 
da korektno poda čas izdelave projekta. Zavezuje se, da bo projekt na razpolago na koncu leta 
in predstavljen v Mestni občini na seji mestnega sveta in bo podlaga za dodelitev sredstev za 
požarno varnost v naslednjem letu. 
Sklep 1.5 :  
Podani projekt s strani Antona Rančigaja je predsedstvo sprejelo in potrdilo, da se gre v 
realizacijo. Sredstva za izvedbo projekta  se bodo že rešila na nivoju gasilske zveze in lokalne 
skupnosti (župana). 
 

Ad. 4 
 
Zavarovalnica Triglav je posredovala povzetek razgovora s predstavniki gasilskih zvez. 
Časovno je opredelila rok za posredovanje plana nabav, plan izobraževanja in seznam 
obletnic za dodelitev finančnih sredstev za leto 2003. 
Sklep 1.6 : 
Da se plan nabav in financiranj GZMO  v letu 2003 posreduje zavarovalnici Triglav. 
Zavarovanje vozil in opreme je kot lansko leto prav tako zavarovanje članstva.  
 
Posredovana je bila nova ponudba zavarovanje (strojelom )zavarovanje opreme na požarišču. 
Problem pri omenjenem zavarovanju je da se zavarovanje nanaša na konkretno imenovano 
društvo in je visok strošek za posamezna društva in gasilsko zvezo kot celoto. 
Sklep 1.7 :  
Predstavniki GZMO v sestavi Barbarič, Olaj in Eory se v zvezi s to problematiko zavarovanja 
ter financiranja (donatorstva) opravijo v čim krajšem času razgovor z zavarovalnico Triglav  
(v okviru možnosti že naslednji teden). 
 

Ad. 5 
 
 
Spremembe statuta GZS je  podal predsednik GZS Ernest Eory.  Poudaril je, da je temelj 
sprememb prihajajoče spremembe zakona o društvih ter sprememba nekaterih členov, ki so 
tekoče vezani na pravnonormativno delovanje GZS. Na spremembe statuta ni bilo pripomb 
razen na merila za imenovanja regijskega poveljnika.  
Sklep 1.8 :  
Da se takoj pošlje statutarni komisiji GZS pismena pripomba, glede meril za imenovanje 
regijskih poveljnikov »da se pri imenovanju regijskega poveljnika prvenstveno upoštevajo 
mnenja in predlogi  gasilskih zvez  tistega območja iz katerega prihaja kandidat»  
Za izvedbo zadolžena tajnik in predsednik zveze.   
 

Ad. 6 
 
Poveljnik GZMO M.Sobota  Olaj Jože je podal predlog za imenovanje dva podpoveljnika 
gasilske zveze mestne občine M.Sobota in sicer Antona Gomboca iz GD M.Sobota in Karla 
Fujsa iz PGD Nemčavci. Oba imenovan imata pogoje za izvrševanje te naloge.  
Sklep 1.9:  
Da se Anton Gomboc iz GD M.Sobota in Karel Fujs iz PGD Nemčavci imenujeta za 
podpoveljnika GZMO M.Sobota  v naslednjem mandatnem obdobju. 
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Sklep 1.10 :  
Za preglede društev se bo sestalo poveljstvo in posredovalo discipline in roke in komisije 
sodnikov za izvršitev pregledov društev v posameznih društvih.  
 

Ad. 7 
RAZNO :  
 
Informacije in tekoči  sklepi: 
Tečaj za naziv nižji gasilski častnik  v organizaciji GZMO je uspešno končalo 46 
udeležencev. Komisija imenovana s strani GZS je tečaj izvedla.  
Sklep 1.11 :  
Da se imenovanim izda diploma in  naziv NGČ. 
 
Za specialnost strojnik je na izobraževanju uspešno končalo 26 udeležencev.  
Sklep 1.12 :  
Da se imenovanim izda diploma in značka za specialnost strojnik.  
 
Višina sejnin in stroški sodnikov za leto 2003 : 
Sklep 1.13 :  
Višina sejnin predsedstva, poveljstva, komisij v letu 2003  = 2000,00 SIT (po seji) . 
Višina stroškov sodnikov na pregledih  društev v letu 2003 = 1500,00SIT (po ekipi). 
Višina stroškov sodnikom na tekmovanjih(občinsko) v letu 2003 =  6000,00 SIT. 
 
Obravnavana je bila vloga Društva upokojencev Murska Sobota za  prireditev dne, 26. junija 
2003 na letališču v Rakičanu za požarno varnost in pomoč pri redarstvu (30-50 gasilcev). 
Sklep 1.14 :  
Da za požarno varnost (vozila in gasilce poskrbi GD M.Sobota za redarsko službo pa člani 
PGD mestne občine (iz vsakega društva nekaj članov). 
 
Poveljnik CZ S.Wolf je predstavil aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe. kateri 
je priloga tega zapisnika in  je bil podan v podpis vsem predsednikom društev.  
 
Seja je bila končana ob 23.00 uri. 
 
 
 
    Zapisnik setavil:                                                                     Predsednik GZMO M.Sobota: 
  Rituper Jože, tajnik                                                                              Štefan  Barbarič                                        
 
 
 


