GASILSKA ZVEZA
PREBOLD

Telefon: (03) 703-64-00
Faks: (03) 703-64-05

Hmeljarska cesta 3
3312 PREBOLD

TRR: 06000-0910482845
Davčna št.: 99533359

Datum: 8.4.2013

ZAPISNIK
1. Seje Poveljstva GZ Prebold, ki je bila 8.4.2013 ob 19:00 uri v prostorih PGD
Prebold – Dolenja vas – Marija reka.
Prisotni člani poveljstva: Darko Kranjec, Uroš Ocvirk,Marjan Sitar, Grega
Fonda, Franci Debelak, Marko Natek, Branko Skorenšek, Kristjan Arh, Manica
Ocvirk.
Ostali prisotni: Nejc Zaveršnik, Jernej Podkrajšek
Pozdrav poveljnika. Opraviči se predsednika GZ, ker ima druge obveznosti.
DNEVNI RED:
1. Sestava poveljstva
2. Razdelitev funkcij v poveljstvu
3. Tekoče zadeve
4. Razno

Ad1
Poveljnik prebere poimenski seznam članov poveljstva in prosi poveljnike, da v
svoji odsotnosti pošljejo na sestanek svoje namestnike, da bodo zastopana vsa
društva, prav tako prosi, da društva dajo namestnikom vsa pooblastila tudi za
glasovanje.

Ad2
Poveljnik našteje funkcije v poveljstvu in njihove naloge. Predlaga naslednje
člane po zadolžitvah:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zaščita dihal – Franci Debelak
Radijske zveze - Darko Cijan
Gasilska tehnika – Marko Natek
Nevarne snovi – teh. reševanje – Kristjan Arh
Prva pomoč – Manica Ocvirk
Tekmovanja – Grega Fonda

7. Strokovno usposabljanje:
Pri tej funkciji se predlaga,da se poveljstvo popolni še z enim članom, kajti
poveljnik PGD Prebold je v dveh funkcijah, zamenja ga njegov namestnik, ki je
v poveljstvu dodatni član na njegovo mesto pa se doda član za strokovno
usposabljanje, ki bo vodil in organiziral usposabljanja na nivoju GZ.
Poveljnik predlaga Andrejo Kumer, ki je to delo opravljala v komisiji v
preteklem mandatu in to zelo vestno in uspešno.
Poveljstvo se strinja z 8 glasovi ZA in enim vzdržanim za ta predlog, ki se ga
posreduje UO GZ.
Poveljstvo se tudi dogovori da se pozove bivšega poveljnika in podpoveljnika da
vrneta radijske postaje, katere bo prevzelo novo vodstvo, glede osebne zaščitne
opreme bivšega poveljnika pa da ostane v PGD Prebold, ker bo novi poveljnik
koristil društveno opremo za potrebe GZ.
SKLEP:
 Potrdijo se pomočniki od 1. do 6.in se da v potrditev UO
 Predlog za strokovno usposabljanje se da v potrditev na UO
 Osebna zaščitna oprema tov. Verka ostane v PGD Prebold, radijske
postaje pa se dodelijo novemu vodstvu

AD3
Glede na zamenjave v vodstvih in drugih spremembah je potrebno popraviti
operativne načrte.
SKLEP: Poveljniki popravijo operativne načrte do 8.5. in jih vrnejo na GZ.
Dopolniti oz popraviti je potrebno sezname za zavarovanje gasilcev.
SKLEP: V čim krajšem času je potrebno na občino g. Škrabe dostaviti
popravljene sezname če so spremembe.
Poveljnike se opomne na rok za nakup opreme, s katero se lahko prijavijo na
sofinanciranje.
Tekmovanje za Matevža Haceta, je bil razpis razdeljen še pri prejšnem
poveljniku, če ga kdo nima je na spletni strani GZS.

SKLEP: GZ organizira tekmovanje v disciplinah za memorial Matevža
Haceta in ni drugih vzporednih disciplin
Seznani se poveljnike o razpisu za dežurstvo na Krasu, ki ga je razpisala GZS.
Razpis so društva dobila po E- pošti.
V torek 9.4. ob 17:00 je v gasilskem domu Žalec predstavitev tekmovalnih
Disciplin in testiranje sodnikov. Društva so bila že obveščena.
V alarmiranje preko SMS kot ga ima osrednja enota bi se vključila vsa društva,
zato bo potrebno pridobiti ponudbo za GZ in se odločiti kako financirati.
SKLEP:poskrbeti da se društva čim prej vključijo v sistem alarmiranja
prekoSMS.
Analize intervencij je potrebno od sedaj naprej pripravljati z bolj obširnim
poročilom in taktično skico.
Operativne vaje je potrebno izvajati bolj pogosto, kot do sedaj kajti le z
izobraževanjem bomo dosegli boljše rezultate na intervencijah
SKLEP:Vsa društva opravijo eno taktično vajo ali operativno
izobraževanje do konca maja za katero napišejo elaborat, ki ga dostavijo
na GZ

Ad4
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.
Poveljnik GZ Prebold
Darko Kranjec

