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M.Sobota, 13.6.2003 
 

ZAPISNIK II. SEJE 
PREDSEDSTVA GASILSKE ZVEZE MESTNE OBČINE 

 
Dnevni red: 
 
1.  Pregled sklepov I. seje Predsedstva GZMO 
2.  Podpis pogodb poročilo 
3.  Razpis za sofinanciranja reševalne opreme in vozil GZS 
4.  Sodelovanje na prireditvah-Odkritje spominske plošče 
5.  Poročil z pregledov društev in občinske vaje Rakičan 
6.  Razno 
 

Prisotni predsedniki oziroma predstavniki PGD:  
Černelavci - Horvat M. , Rakičan – Karoli I., Nemčavci - Barbarič Š., Markišavci - 
Gumilar B.,., Polana -  Škrilec Š., Krog – Borovič J., M.Sobota, Eory E., Veščica - Fujs 
Š., Sever J. pred. veteranov, Lončar I. pred.članic, 
Barbarič Š. pred. Zveze, 
Odsotni: Bakovci - Vereš Š., Kupšinci - Kumin T., Satahovci - Martinec M., IGD Mura 
Toplak B. se opravičil, 
Ostali prisotni: Olaj F.,Cipot F., Fujs K., Rituper J. tajnik  

 
Ad.1 

 
Sejo je vodil predsednik zveze Štefan Barbarič po ugotovitvi sklepčnosti je podal analizo  
sklepov prve seje in njihovo realizacijo. Večina sklepov je bila realizirana.  
Sklep 2.1 : 
Predsedstvo na zapisnik ni imelo pripomb in kot tak je bil sprejet. 

 
Ad. 2 

Tajni zveze je poročal, da podpis aneksa k pogodbi je izvršen le PGD bakovci ni podpisalo 
aneksa. Za nastali problem glede podpisa aneksa pogodb je bilo sprejeti naslednji sklep:  
Sklep 2.2 :  
PGD Bakovci in Krajevno skupnost Bakovci se obvesti, da predsednik PGD Bakovci ni 
podpisal aneksa k obstoječi pogodbi z Županom in MO. Od predsednika PGD Bakovci se tudi 
pričakuje odgovor oziroma vzrok zakaj ni prišlo do podpisa pogodbe. Prav tako se je določil 
rok 26. Junij, da se to realizira.  
 

Ad. 3 
Predsedstvu je bil podan razpis za sofinanciranje opreme s strani Ministrstva za obrambo in 
GZS za leto 2003 prva polovica in II. del za drugo polovico leta 2003 do junija 2004. Ta 
razpis zajema sofinanciranje zaščitno opremo, vozila in dihalni aparati razpis je priloga 
zapisnika. Rok za prijavo prvega razpisa je 1.7. 2003. Po razpravi se sprejme sledeči sklep: 
Sklep 2.3 :  
Pripravi se vsa potrebna dokumentacija in se pristopi k realizaciji prijave na razpis in sicer za 
opremo katera je bila nabavljena v prvi polovici leta 2003 (9 zaščitnih oblek) in pa nadgradnja 
gasilskega vozila za PGD Krog katero mora v določenem roku priskrbeti fakturo za 
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nadgradnjo katera se posreduje v dokumentaciji za razpis. za zaščitne obleke katere so 
nabavljene se pa posredujejo fakture in vsa potrebna dokumentacija na razpis. Materijale 
pripravi skupaj s predsdniki društev tajnik gasilske zveze. 
 

Ad. 4. 
Predsednik GD Murska Sobota Eory, poda razlago kako je prišlo do tako hitre 

odločitve glede proslave odkritja spominske plošče in razvitja gasilskega prapora GD Murska 
Sobota katero  tangira na datum 15. Junij ko je bil ubit Jože Benko za katerega se smatra da je 
dal dober doprinos k razvoju in delovanju gasilstva v tistem času. Poudaril je da se je o nabavi 
prapora in odkritju razpravljalo že v lanskem letu in na letošnjem občnem zboru društva ni pa 
bil določen datum. Predsednik PGD Černelavci poudarja da se desetine tega društva 
udeležujejo tekmovanja oziroma srečanja v Slivnici in da zaradi tega bo okrnjena udeležba 
članstva na prireditvi v Murski Soboti. 
Sklep 2.4 :   
Predsednik GZMO Barbarič  poda v potrditev obe prireditvi GD Murska Sobota. Za  
predsednike društev GZMO, pa apel, da zagotovijo primerno udeležbo na prireditvi. 
 

Ad. 5. 
 

Poročilo poveljnika zveze o pregledih društev in občinskega tekmovanja je priloga 
zapisnika prav tak udeleženci tekmovanj in njihove razvrstitve. Po analizi občinskega 
tekmovanja se sprejme sledeči sklep s strani predsedstva GZMO: 
Sklep 2.5 :  
Poročilo poveljnika GZMO se sprejme s pripombo, da se tekmovanje pionirskih enot na 
občinskem tekmovanju v Rakičanu 7. junija sprejme kot neregularno in nastalo problematiko 
razreši poveljstvo GZMO in poroča o razrešitvi na naslednji seji. Smatra da nastalo situacijo 
niso krivi pionirji kot taki. 
 
 

Ad. 6 
Poveljnik GZMO Olaj F.  poroča s prve seje regijskega poveljnika. Za letos je 

planirano regijsko tekmovanje in sicer v Ljutomeru na katerega so se uvrstile zmagovalne 
enote na občinskem tekmovanju v Rakičanu v posameznih kategorijah. Datum tekmovanja je 
13. September člani in članice ter 6. September pionirji in mladinci. 
Podal je tudi da je PGD Černelavci izbran za gostitelja srečanja članic pomurske regije in je 
bil določen datum 30. Avgust 2003. 
 
Sklep 2.6 : 
Da  GZMO podpira srečanje članic in se bo potrudila pri zbiranju donatorjev prireditve in čim 
boljšo organiziranost srečanja. 
Posredoval je tudi obvestilo o problematiki vodnih zajetij in potrebnem razgovoru z 
Komunalnim podjetjem glede oskrbe z vodo ob sušni situaciji. 
Sklep 2.7 :  
Predstavniki GZMO  in Komunalnega podjetja opravijo o problematiki vode razgovor.  
Sklep 2.8 : 
Sprejme se sklep, da GZMO podari trak pri razvitju prapora GD Murska Sobota in se nakaže 
znesek vrednosti traka gasilskemu društvu Murska Sobota. Cena traku je 24.000 sit.  
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Sklep 2.9 :  
Da se za potrebe gasilske zveze nabavi digitalni fotoaparat in za potrebe sojenja štoparice.  
Sklep 2.10 : 
Tajniku zveze se revalorizira višina honorarja za leto 2003 in sicer v višini lanske inflacije in 
začne veljati od 1.1. 2003. 
Sklep 2.11:  
Da, komisija za investicije pri GZMO poda predlog komisiji požarne takse, da se višina 
sredstev marec april v višini 1,502.728,00sit nameni za nabavo opreme po planu nabave za 
leto 2003.   
Sklep 2.12: 
Za delovanje društev za prvo polovico leta se društvom nakažejo sredstva v isti višini kot 
lansko leto iz sredstev namenjenih za gasilstvo pri mestni občini Murska Sobota. 
Sklep 2.13 :  
Za občinsko tekmovanje se ekipam ki so bile uvrščene na prva tri mesta  po kategorijah 
nakažejo nagrade v višini kot lansko leto in sicer: 1. Mesto 15.000 sit 2. Mesto 12.000 sit in 
tretje mesto 8.000 sit.  
Sklep 2.14 : 
Za podpisnike se potrdijo novo izvoljeni predsednik Štefan Barbarič in Franc Olaj.  
 
Poveljnik zveze je podal obvestilo o delitvi določene opreme s strani ministrstva za obrambo 
in postavil vprašanje koliko opreme je bilo razdeljen na gasilske organizacije in 
organizacijam, ki ne tangirajo na gasilska sredstva so pa bila zbrana v požarni taksi in 
namenjena za požarno varnost. 
 
Seja je bila končana ob 22.40 uri. 
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