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ZAPISNIK   
III.RAZŠIRJENE SEJE PREDSEDSTVA IN POVELJSTVA 

GASILSKE ZVEZE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, 
ki je bila 03.10 2003 v učilnici GD M.Sobota s pričetkom ob 19.00 uri. 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika iz prejšnje seje 
2. Pregled finančnega stanja GZMO M.Sobota      

- sredstva za investicije in požarno takso   (poda predsednik in tajnik GZMO) 
3. Aktivnosti ob mesecu požarne varnosti 

– izobraževanje, skupna vaja in vodooskrba          (poda poveljnik GZMO M.Sobota) 
4. Izdelava ocene požarne varnost v MO M.Sobota    

- aktivnosti poveljstva in PGD       (poda regijski poveljnik) 
5. Razno 

- razni sklepi in predlogi 
 

Prisotni predsedniki oziroma predstavniki gasilskih društev :  
Černelavci - Horvat M. , Rakičan – ??????., Nemčavci – Forjanič , Markišavci - Gumilar B., M.Sobota, Eory 
E., Kupšinci - Kumin T., Satahovci - Martinec M., IGD Mura Toplak B., Barbarič Š. pred. GZMO M.Sobota, 
Odsotni: Bakovci - Vereš Š., Polana -  Škrilec Š., Krog – Grabar M., Veščica - Fujs Š., Sever J. pred. 
veteranov, Lončar I. pred.članic, 
 
Prisotni poveljniki oziroma podpoveljniki : 
Černelavci – Lončar B. , Rakičan – Olaj F., Polana -  Serec F., M.Sobota - Gomboc A., Veščica – Flisar J.,  
Odsotni: Bakovci - Vereš J., Nemčavci – Fujs K., Markišavci – Rituper K, Krog – Varga Š. Markišavci – 
Rituper K. 
Ostali prisotni: Rančigaj A.reg.povelj., Rituper J. tajnik, mentor pionirjev PGD Satahovci -??????? 
 

Ad.1 
 
Sejo je vodil predsednik zveze Štefan Barbarič.  Po ugotovitvi sklepčnosti je podal analizo  sklepov 
druge seje in njihovo realizacijo. Vsi sklepi so bili realizirani.  
Sklep 3.1 : 
Predsedstvo na zapisnik ni imelo pripomb in kot tak je bil v celoti sprejet. 
 

Ad. 2 
 
Finančno stanje je podal predsednik zveze Štefan Barbarič in poroča, da se finančna sredstva 
prihodkov in odhodkov realizirajo  skladno s planom kateri je bil sprejeti na skupščini GZMO v 
Satahovcih. Prav tako se sredstva požarnega sklada koristijo postopoma z dotokom sredstev za 
nabavo opreme. Predsednik predlaga rebalans sredstev iz naslova nabave vozil v višini 
3.000000,00SIT za leto 2003, se prenese v leto 2004. S tem, bomo naslednjo leto imeli   
zagotovljeno iz naslova nabave vozil zagotovljeno 6000000 SIT, kar moramo upoštevati  v planu 
GZMO in proračuna MOMS za leto 2004. Komisija za opremo in investicije pa naj glede na 
razpoložljiva sredstva iz naslova nabave vozil in prekategorizacije teh istih sredstev v višini 
3.000000,00 SIT ter iz požarnega sklada za mesec maj, junij in julij v višini 2.031 700,00 SIT izdela 
se plan in predlog nabave potrebne opreme ter razdelitev po priuriteti in kategorizaciji  
Sklep 3.2 :  
Predsedstvo je sprejelo rebalans plana glede nabave gasilskih vozil do katerih ni bilo interesentov za 
nabavo le teh. Sredstva v višini 3.000000,00 SIT  in da se prerazporedijo za nabavo zaščitne opreme 
s ciljem zaključitve ciklusa nabave te opreme za I.in II.kategorijo. V planiranju sredstev za leto 
2004 se ta sredstva iz naslova  plan nabave gasilskih vozil morajo dodatno vključiti a o odločitvi 
porabe pa se bo sklepalo v letu 2004 po sprejetih merilih. 
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Sklep 3.3: 
Na predlog predsednika GZS Ernesta Eőrya se je sprejel sklep, da se za nabavo zaščitne opreme za 
potrebe gasilstva konkurira na razpisu GZ Slovenije za vračilo davka.  
Sklep 3.4 :  
Na predlog  komisije za investicije in opremo je bil sprejet sklep o nabavi 10 kom dihalnih   
aparatov (iz prekategoriziranih sredstev v višini 3.000000,00SIT) in se razdeli PGD in sicer :  

7 kom I. kategorije in 3 kom II.kategorije 
Sklep 3.5 : 
Po predlogu komisije za opremo in investicije je bil sprejet sklep, da se sredstva iz požarnega sklada 
za mesec maj, junij in julij v višini 2,031 700,00 SIT izkoristijo za nabavo 3 kom dihalnih aparatov 
z dodatnimi dihalnimi maskami za potrebe PGD II.kategorije in za doplačilo šlemov.  
Sklep 3.6 : 
Da se za potrebe izobraževanja 20 gasilcev  specialnosti dihalni aparati  v okviru planskih sredstev 
GZMO M.Sobota zagotovi  800.000,00 SIT za dvodnevno  izobraževanje v mesecu novembru na 
Igu   ( zdravniški pregledi, prevozni stroški, dnevnice in refundacije itd.). 
 

Ad. 3 
 

Za uspešno sodelovanje na regijskem tekmovanju je izrekel na račun dobro uvrščenih pionirskih 
enot Satahovec (2. mesto) in Markišavec (3. mesto). 
Poveljnik za aktivnosti v mesecu požarnega varstva predlaga praktično usposablajnje in sicer v 
nedeljo, 12. 10. 2003 -  za kraj usposabljanja se informirajo društva naknadno.  
V okviru meseca požarnega varstva se bo drugi polovici meseca oktobra izvršila skupna v katero 
bodo vključeni gasilci, pripadniki CZ MO M.Sobota (ekipe prve pomoči in službe za podporo), 
policije in zdravstva ter je širšega obsega in pomena. Lokacija izvedbe vaje bo kompleks Doma 
starejših  v Rakičanu. 
Sklep 3.7 : 
Program aktivnosti in za izvedbo vaje, kot je podal poveljnik GZMO M.Sobota je bil sprejet. Za 
vajo se mora izdelati usklajeni elaborat med vsemi sodelujočimi ter mora biti verificiran s strani 
župana MO M.Sobota. Za izdelavo elaborata je zadolžen poveljnik GZMO M.Sobota in strokovna 
služba za zaščito in reševanje pri MO M.Sobota.   
 
Problematiko vodooskrbe je po burni razpravi poveljnik grajal poveljnike gasilskih društev, kateri 
niso predali poročil vodooskrbe naselij. Prav tako je vprašljivo delovanje podzemnih hidrantov v 
samem mestu M.Sobota ter koncesije za pregled nadzemnih, na katero je opozoril predsednik in 
poveljnik GD M.Sobota. 
Sklep 3.8 : 
Problematiko hidrantov kateri so problem po naseljih in samem mestu M.Sobota  je potrebno 
reševati s koncesionarjem  mestnega vodovoda to je s podjetjem Komunala d.o.o. M.Sobota - glede 
ispravnosti in izvedenih pregledih ter o tem obveščati MO M.Sobota. Z odgovornimi iz zgoraj 
omenjenega podjetja se opravi razgovor o tej problematiki - zadolžena predsednik in poveljnik 
GZMO M.Sobota.  
Sklep 3.9 :  
Poveljniki kateri še niso predali poročil vodoskrbe, morajo predati te do 20. 10. 2003 . 
Sklep 3.10: 
Na predlog poveljnikka GZMO je bil podan razdelilnik predaje 21 pozivnikov–paggerjev ter ene 
ročne in  mobilne radijske postaje sistema ZARE. Pozivnike dobijo : PGD I. kategorije po 2 in 
II.kategorije po 2. Ročno radijsko postajo dobi poveljnik a mobilno pa ostane kot rezerva v servisu 
GD M.Sobota v slučaju okvare v kakem vozilu. Razdelitev je bila sprejeta. 

 
Ad. 4. 

 
Vodja projektne skupine za izdelavo načrta poda poročilo o delu skupine in določenimi težavami, ki 
jih pestijo pri realizaciji projekta. Prav tako se obveže, da poveljnikom PGD MO M.Sobota osebno 
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preda skice naselij v katere bodo grafično vrisali vodne vire v  posameznih naseljih. V zvezi s tem 
bodo nastopali tudi razni stroški. 
Sklep 3.11: 
Predsedstvo se strinja s postopki in delu vodje projektne skupine za izdelavo ocene ogroženosti. 
Materialne stroške se bo krilo iz redne dejavnosti GZMO M.Sobota 

 
Ad. 5. 

RAZNO : 
 
Sklep 3.12 : 
Za uspešno izvedbo regijskega srečanja članic, ki je bilo v mesecu avgustu se PGD Černelavci  
nakaže znesek 30.000,00 SIT. 
 
Na predlog predsednika v zvezi s posodabljanjem in boljšega komuniciranja z gasilsko 
informacijskim sistemom, ki ga gradi GZ Slovenije na ravni države ter ažuriranja evidenc in 
opreme gasilskih društev preko centralne baze »VULKAN« je nujno, da se pristopi k izgradnji 
ADSL telekomunikacijske povezave. Povezava bi se realizirala skupno z GD Murska Sobota. 
Nosilec oziroma pravna oseba izgradnje bi bilo GD M.Sobota. Z GD M.Sobota se sklene pogodba o 
skupnem pokrivanju vseh  priključnih in nadaljnjih vzdrževalnih stroškov v razmerju 50 % vsak 
partner.  
Sklep 3.13: 
Predlog o skupni izgradnji ADSL telekomunikacijske povezave in nadaljnjem vzdrževanju se 
sprejme. 
 
Predsednik zveze obvesti vse prisotne, da so v pripravi spletne strani gasilske zveze mestne občine v 
katerih se bodo predstavila posamezna društva s svojo kratko zgodovino, opremo in članstvom zato 
apelira na prisotne da se aktivno vključijo v realizacijo tega projekta. 
Sklep 3.14 : 
Da se pristopi k realizaciji izdelave spletne strani, kot projekt predstavitve in promocije gasislke 
dejavnosti in vidnosti GZMO in gasilskih društev v MO M.Sobota. 
 
Predsednik je apeliral na vse prisotne, da se sprejme sklep o nabavi video-projektorja za delo preko 
računalnikov v cilju posodabljanja izobraževalnih postopkov in simulacij pri usposabljanju in 
raznih predstavitvah. GZMO M.Sobota skupno z GD M.Sobota postaja vedno bolj, kot regijsko 
izobraževalno središče gasilske dejavnosti. Predsednik je že opravil razgovor z direktorjem 
zavarovalnice Triglav o možnosti sofinanciranja, a ta mu je obljubil 200.000,00 SIT takoj po 
1.1.2004. Prav tako bo pripravil pisni dopis in opravil razgovor z županom MO M.Sobota. 
Cena srednje-cenovnega razreda video-projektorja  se giblje okrog 500.000 SIT. 
Sklep 3.15 : 
Da se pristopi k realizaciji  nabave video-projektorja v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.  
 
Sklep 3.16 : 
Na predlog predsednika je bil sprejel sklep, da se organizira skupen ogled sejma CZ v Celju v 
kolikor bo zainteresiranost. Apel za ogled je predvsem namenjen za poveljnike in podpoveljnike 
društev. Organizacijo in datum ogleda koordinira tajnik društva.  
 
Seja je bila končana ob 22.40 uri. 
 
M.Sobota 03.10.2003 
 
    Zapisnik setavil:                                                                     Predsednik GZMO M.Sobota: 
  Rituper Jože, tajnik                                                                              Štefan  Barbarič                                          
                                                                                     


