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ZAPISNIK
3. seje Poveljstva GZ Prebold, ki je potekala 02.09.2013 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, Branko Skornšek in Kristjan Arh.
Ostali prisotni: Peter Petač, Jožef Kupec, Andreja Kumer in predsednik GZ Branko Verk.
Opravičeno odsotni: Manica Ocvirk in Marko Natek
Odsotni: Darko Cijan in Marko Veber
Poveljnik GZ Prebold Darko Kranjec ob 19.05 uri s pozdravom vsem navzočim, prične z 3.
sejo Poveljstva in predlaga naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev prisotnosti in dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje poveljstva
3. Izvedba regijskega tekmovanja mladine
4. Tekmovanje starejših gasilcev
5. Priprava aktivnosti v oktobru – mesec požarne varnosti
6. Pregled opravljenih oz. terminsko planiranih izobraževanj
7. Analiza intervencij ( kratka poročila pripravijo poveljniki )
8. Tekoče zadeve
9. Razno
Ad1
Poveljnik po preštetju ugotovi sklepčnost seje in predlaga v potrditev dnevni red, ki so ga
vabljeni prejeli z vabilom. Dnevni red so prisotni potrdili v predlagani obliki.
Ad2
Poveljnik predlaga, da se zapisnika z druge seje ne bere v celoti, ker je bil zapisnik priloga k
vabilu in verjame, da so ga člani predhodno že prebrali. Poveljnik predlaga Andreji, da
prebere sklepe druge seje poveljstva. Ugotovimo, da ni bila popolna realizacije predhodno
sprejetih sklepov.
Poveljnik opozori člane poveljstva, da niso poskrbeli skladno z predhodnim dogovorom
zagotoviti števila udeležencev na kongresu v Kopru in je v sled tega bil še prostor na
avtobusu, ki bi ga morda lahko zapolnili člani iz drugih društev, ki so imeli željo udeležbe.

Poveljnik želi, da se v bodoče to nebi več dogajalo saj imamo vsi telefone in se lahko med
sabo v kratkem času zorganiziramo in zapolnimo manjkajoče udeležence.
Po krajši razpravi so prisotni zapisnik potrdili v takšni obliki, kot je bil predhodno
posredovan.
1. SKLEP: Zapisnik 2. seje poveljstva se potrdi v obliki, kot je bil posredovan
članom poveljstva.
Ad3
Poveljnik seznani poveljstvo, da smo GZ Prebold organizatorji regijskega tekmovanja za
mladino, ki bo potekalo 28.9.2013 s pričetkom ob 8.00 uri na športnem igrišču OŠ Prebold in
delno na parkirišču trgovine Mercator Prebold. Dogovorijo se sledeče naloge in obveznosti, in
sicer:
- Dogovor z OŠ in trgovino Mercator – Darko Kranjec,
- Pri pripravah sodelujejo vsa društva,
- Proge se pripravijo zjutraj na dan tekmovanja (zaradi 140 letnice, ki je 27.9.2013
zvečer),
- Oprema in orodje – Darko Kranjec, Grega Fonda, Branko Skornšek in Uroš Ocvirk,
- Vsako društvo zagotovi 5 članov za pripravo prog,
- PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka ima na skrbi hrano, mize in klopi in razdelitev
hrane,
- Vozičke za prevoz opreme – Uroš Ocvirk, Branko Skornšek in Marjan Siter,
- Šotor CZ – Groblja- Franci Debelak,
- Zagotovitev vode GVC 16/25 – Prebold,
- Črte za označevanje – Darko Kranjec
2. SKLEP: Člani poveljstva zagotovijo vse navedeno, da bo tekmovanje nemoteno
in na zadovoljivem nivoju izvedeno.
Ad4
V četrti točki dnevnega reda je poveljnik obvestil poveljstvo o preloženi tekmi za starejše
gasilce in gasilke na 21.9.2013, ki bo potekalo v sklopu tekmovanja za pokal C-ringa na
Groblji. Dogovorijo se sledeče naloge in obveznosti, in sicer:
- Tekmovanje se za GZ Prebold začne ob 15.00 uri in najprej tekmujejo vse domače
enote
- Časovnico posreduje Zvone Romih (enaka, kot je bila v mesecu juniju)
- V sredo 4.9.2013 bodo dogovorjen sodniški zbor in sodnikom poslane odločbe po epošti
- Orodje in opremo priskrbi PGD Groblja
Zaradi tragičnega dogodka v mesecu juniju se je med člani poveljstva pričel pogovor, kako se
dodatno izogniti odgovornostim za primer, kot se je že pripetil v mesecu juniju ali kakšnim
drugim poškodbam. In sicer;
B. Verk-predsednik GZ - predlaga, da vsak tekmovalec predhodno podpiše izjavo, da je
sposoben tekmovati in da se dobro počuti.
F. Debelak – je mnenja, da bi bilo to odbijajoče za tekmovalne enote, glede na to, da je to tudi
društveno tekmovanje.

D. Kranjec- poveljnik GZ- predlaga, da Zvone Romih posreduje društvom dopolnjene
prijavne A liste, kjer bi vsak tekmovalec s podpisom jamčil za svoje stanje na dan
tekmovanja.
3. SKLEP: Člani poveljstva sprejmejo dogovorjene obveznosti in potrdijo predlog
o tekmovanju starejših članov in članic, da s podpisom jamčijo za lastno
odgovornost.
Ad5
Pred nami je mesec oktober - mesec požarne varnosti in v sled tega poveljnik GZ predlaga, da
bi bilo v vsakem društvu primerno izvesti kakšno aktivnost oziroma jih društva že imajo
planirana v letnem delovnem načrtu. Na to temo je stekle pogovor med člani poveljstva in so
se dogovorili.
- Društva naj pripravijo plan aktivnosti in ga posredujejo poveljniku GZ najkasneje do
srede 11.9.2013, zaradi uskladitve
- Osrednja operativna vaja GZ Prebold bo potekala na podjetje Ograje Kočevar v
Preboldu, datum bo javljen naknadno po dogovoru s predstavniki podjetja
- Poveljnik GZ poda predlog o srečanju operativnih članov, dogovori se, da bi naj to
srečanje bilo v začetku prihodnjega leta in ne oktobra, ker že preveč aktivnosti
- Glede ocenjevanj društev ja poveljnik predlagal, da se bo to odločil UO GZ Prebold
- Poveljnik je seznanil člane poveljstva, da lahko izvede nenapovedano vajo, kjer se
krovna sirena ne bo vklapljala.
- Opozoril je poveljnike, da v kolikor bodo izvajali operativne vaje, da je nujno na
obrazcu to sporočiti na RcO Celje.
4. SKLEP: Poveljniki posredujejo plan aktivnosti do navedenega datuma
poveljniku GZ Prebold po e-pošti. Društva naj upoštevajo dogovorjena pravila
za izvajanje posameznih aktivnosti.
Ad6
Poveljnik seznani poveljstvo, da na področju izobraževanja in usposabljanja tečejo zadeve po
potrjenih prijavah in planu komisije. Poleg usposabljanj in izobraževanj v IC ZIR na Igu smo
v okviru GZ uspešno izvedli že dve delavnici v mesecu maj, ki so bile zadovoljivo obiskane.
V naslednjih terminih, ki so že potrjeni se bodo izobraževali in usposabljali;
- 13.-14. 9. 2013 Aleš Potočnik, Kaplja vas, Informatik
- 24.-25. 9. 2013 Kristjan Arh in Denis Herman, Prebold, HF modul B
- 15.- 16. 10. 2013 Niko Vihar ml., Aleš Golič, Groblja in Tim Potočnik in Klemen
Grenko, Kaplja vas, HF modul A
- 24.,25. in 26. 10.2013 Klemen Verk in Kristijan Arh, obnovitveni NS
Andreja seznani poveljnike, da bosta PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka in PGD Sv.
Lovrenc v sodelovanju še v letu 2013 izvajala OTG. Prav tako je v mesecu oktobru
načrtovana delavnica – Kako uspešno izvesti operativno vajo v PGD? Datum in kraj bosta
sporočena naknadno.
Andreja na podlagi podatka blagajničarke GZ Prebold sporoči, da je finančnih sredstev na dan
6.8.2013 še 1.705 EUR namenjenih za izobraževanje.
Poveljnik GZ še opozori tečajnike na zaprto Ižansko cesto. Prav tako opozori poveljnike, da
ob morebitni odpovedi katerega izmed prijavljenih tečajnikov, to sporoči, da lahko uredimo
ustrezne zamenjave ali vrnemo termine GZS.

5. SKLEP: Poveljniki naj dosledno upoštevajo priporočila in navodila pri
izobraževanju in usposabljanju in morebitne odjave ali zamenjave pravočasno
sporočijo poveljniku GZ Prebold.
Ad7
Poveljnik GZ v tej točki preda besedo poveljnikom društev, da podajo poročila intervencij v
obdobju med 2. in 3. sejo poveljstva.
PGD GROBLJA:
- 1.6.2013 požar v podjetju Bisol, sodelovali so PGD Groblja, Latkova vas in PreboldDolenja vas-Marija Reka
- 29.7.2013 - močan veter
PGD LATKOVA VAS:
- 19.07.2013 požar v naravi – njiva žita, sodelovali so PGD Groblja, Latkova vas in
Prebold-Dolenja vas-Marija Reka. (Poročilo priloga zapisnika)
- 29.7.2013- močan veter
PGD PREBOLD-DOLENJA VAS-MARIJA REKA:
- 28.7.2013 – aktivirani s strani RcO Celje –travnati požar v Šeščah ob Savinji
- 29.7.2013 - močan veter
- 8.8.2013 - aktivirani s strani RcO Celje – pogrešana oseba-odpiranje vrat
- 10.8.2013 – požar v naravi Kaplja vas, sodelovali so PGD Prebold-Dolenja vas-Marija
Reka, Kaplja vas, Groblja in Matke
PGD KAPLJA VAS:
- 12.8.2013 požar v naravi ob Boljski, sodelovali so PGD Kaplja vas, Prebold-Dolenja
vas-Marija Reka, Braslovče(GZ Žalec)
Poveljnik GZ opozori, da je nujno potrebno:
- Poročila posredovati na GZ in Občino
- Vodje intervencij vpisovati v SPIN
- Zaključevati poročila intervencij
- Vsako intervencijo resno sprejeti (Šešče)
- UKV 53 kanal GZ je izključno za uporabo gasilcev in ne Lovske družine, ki ga je
uporabljala za namene tekmovanja na Goljavi!
- Vsako slabše delovanje oziroma nedelovanje UKV postaj sporočiti na GZ Prebold, da
se uredi popravilo
6. SKLEP: Poveljniki naj dosledno upoštevajo opozorila, ki so bila navedena. Še
posebno vestno vpisovanje in zaključevanje v SPIN-u. Prav tako je nedopustna
uporaba UKV postaj oziroma kanala 53 za kakršne koli druge namene razen
gasilskih vaj in intervencij.
Ad7
V točki tekoče zadeve so bile posredovane naslednje informacije:
- Poveljnik GZ opozori na posredovan dopis s strani GZS o prevozu otrok
- Vprašanje stanje prevoznosti ceste iz naselja Matke; zaradi gradnje neprehodna
- Jožef Kupec predlaga naj GZ Prebold posreduje dopis RcO Celje, da v primeru
intervencije v Matkah aktivirajo še PGD Vrbje in PGD Griže
- Poveljnika PGD Matke seznaniti, da bo v primeru intervencije pravilno javil prihod
enotam, ki bi bile na poti
- Poveljnik GZ ponovno opozori PGD Sv. Lovrenc, Latkovo vas in Matke, da
posredujejo seznam telefonskih številk za sistem alarmiranja

-

-

14.9.2013 smo vabljeni na dan gasilcev GZ Žalec, Gomilsko zbor ob 16.30 ešalon
40+1; iz vsakega društva 5-6 udeležencev.
27.9.2013 bo potekala akademija ob 140 letnici gasilstva v Preboldu, zagotoviti
praporščake, njihov vodja bo Marjan Siter pomočnik poveljnika GZ Prebold in apelira
na resne in sposobne praporščake, ki bodo imeli predhodno vajo za nastop
Poveljnik GZ seznani poveljstvo o predstavitvi vozil podjetja WEBO-3 vozila zato naj
poveljniki povabijo vse operativne člane na ogled
Predsednik GZ predstavi potek akademije, ki bo potekala v telovadnici OŠ Prebold in
o vseh tekočih aktivnostih ter poziva k udeležbi na tej svečanosti
Poveljnik posreduje informacijo, kdo ima pogoje za udeležbo na regijskem
tekmovanju in poziva k pravočasni prijavi enot tako mladinskih, kot članskih
Predsednik GZ poda informacijo o novi spletni strani GZ Prebold
Andreja predstavi korekcijo Pravilnika o delovanju komisije za izobraževanje in
usposabljanje v GZ Prebold, ki je bila narejena na skupni seji komisije in poveljstva
GZ Prebold in posredovan UO v potrditev

Ad8
Pod točko razno je predsednik GZ predstavil dva ročnika za peno od podjetja BMD in jih je
možno naročiti.
Franci Debelak seznani člane poveljstva, da vodni vir iz reke Savinje ni dostopen za PGD
Groblja ter, da sta dva hidranta pri podjetju BL Utrip in Uniforest nedostopna, ker sta za
mrežo in sprašuje, kakšno rešitev najti, ker gre za industrijsko cono.
Uroš Ocvirk predlaga, da društva skupaj za celotno območje GZ Prebold naredijo grafično
karto s prikazom objektov in hišnimi številkami, kot ima PGD Sv. Lovrenc in PGD Groblja
za svoje požarno območje.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala: Andreja Kumer
Poveljnik GZ Prebold
Darko Kranjec l.r.

