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GGGAAASSSIIILLLSSSKKKAAA   ZZZVVVEEEZZZAAA   MMMAAARRRIIIBBBOOORRR   
Koroška cesta 12, 2000 Maribor 

www.gz-maribor.si  
 

 

                                                                                                                  Maribor; 10. 5. 2018 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v torek, 8. 5. 2018, ob 19.00 uri v 

prostorih PGD Malečnik. 

 

PRISOTNI: Slavko Kramberger, Peter Šipek, David Kumer, Dušan Mikl, Stanko 

Drevenšek, Anton Blažič, Srečko Rojs, Darinka Kodrič, Samo Robič, Aleš 

Serdinšek in Denis Vihar. 

 

UPRAVIČENO ODSOTNA: Marjan Dobaja in Aleš Ciringer.  

 

Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Malečnik tov. Zvonko Cafuta in 

zaželi dobrodošlico vsem prisotnim. 

Predsednik GZ pozdravi vse prisotne člane upravnega odbora in NO in predlaga dnevni red. 

Predsednik predlaga, da se doda kot druga točka dnevnega reda – Potrditev zapisnika in 

sklepov prejšnje seje.  Člani UO se strinjajo, da se predlagana točka doda, kot druga točka 

dnevnega reda  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Formiranje UO 

2. Potrditev zapisnika in sklepov prejšnje seje 

3. Sprejem pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov 

4. Kongres GZS na Ptuju 

5. Ogled rovov v TAM – u 

6. Operativne zadeve – poveljnik 

7. Logotip GZ  

8. Razno 

 

Ad. 1 

 

Predsednik se še enkrat zahvali vsem članom UO za zaupanje vodenja GZ v naslednjem 

mandatu in predlaga zadolžitve za vse člane UO.  

Slavko Kramberger – predsednik 

Samo Robič - poveljnik 

Peter Šipek – namestnik predsednika in predstavnik veteranov 

Marjan Dobaja – podpredsednik 

Aleš Serdinšek – predstavnik mladine 

Darinka Kodrič – predstavnica članic 

Stanko Drevenšek – predsednik komisije za odlikovanja 

David Kumer – informatika in stiki z javnostjo 

Denis Vihar – zgodovina in kultura 

Aleš Ciringer – predstavnik GB Maribor 

http://www.gz-maribor.si/
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Dušan Mikl - tajnik 

 

SKLEP ŠT. 1:  Člani UO se strinjajo z imenovanimi funkcijami in dodeljenimi 

nalogami. 
 

Ad. 2 

 

Zapisnik oz. sklepe prejšnje skupne seje je predstavil predsednik.    

Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi prejšnje skupne seje realizirani, razen sklep št. 9 (ogled 

rovov v coni Tezno (bivši TAM)) zaradi slabega vremena in posledično visoke vode v rovih. 

Ogled rovov je prestavljen na drugi termin, o katerem bodo člani pravočasno obveščeni. 

  

 

SKLEP ŠT. 2:         Zapisnik prejšnje seje, je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 3 

 

Predsednik predstavi novi pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.  

Pravilnik moramo sprejeti na podlagi določb splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov 

(uredba EU) in smernic GZS. Pravilnik je pripravila GZS, mi pa smo ga dopolnili in 

prilagodili za potrebe naše zveze. Pravilnik bo objavljen na naši spletni strani. Prav tako bodo 

vsa društva obveščena, da sprejmejo svoj pravilnik. Osnutek pravilnika za društva bo pripravil 

tajnik zveze in ga posredoval vsem društvom naše zveze. Rok za sprejetje pravilnika po 

društvih je 25. 5. 2018. 

 

SKLEP ŠT. 3:  Člani UO soglasno potrdijo pravilnik o postopkih in ukrepih za 

zavarovanje osebnih podatkov. 

 

 

Ad. 4 

 

 

Predsednik pove, da se bomo udeležili parade ob zaključku kongresa organizirano, zaradi 

lažje koordinacije in gneče na Ptuju. Poveljnik se je dogovoril z poveljniki GPO in JGS za 

pokrivanje stroškov prevoza.  Rezervirani so štirje avtobusi pri podjetju Marprom. En avtobus 

bo pobiral gasilce v občini Rače – Fram (pred PGD Rače). Vodjo na avtobusu bo določil 

poveljnik GPO Rače Fram tov. Sebastijan Soršak. Drugi avtobus bo pobiral gasilce iz občine 

Hoče Slivnica (pred PGD Bohova). Vodja na avtobusu bo poveljnik GPO Hoče Slivnica tov. 

Boštjan Frangež. Tretji avtobus bo pobiral gasilce JGS Maribor (pred GB Maribor). Vodja na 

avtobusu bo član UO tov. Stanko Drevenšek. Četrti avtobus bo pobiral gasilce PGD Brezje, 

PGD Dogoše, PGD Zrkovci, PGD Miklavž, PGD Korena in PGD Dvorjane. Vodja na 

avtobusu bo tehnični sekretar tov. Dušan Mikl. Društva se pisno obvesti o načinu udeležbe 

parade. Udeležba je obvezna (po pravilniku o ocenjevanju društev), vsako društvo mora 

zagotoviti najmanj 5 gasilcev in praporščaka. 

 

 

Ad. 5 

 

Ker je prvi predvideni ogled rovov v bivšem TAM –u odpadel zaradi slabega vremena in 

posledično velike vode v rovih, predsednik predlaga ogled rovov v torek 5. 6. 2018 ob 18.00. 

Člani UO se strinjajo z terminom in uro ogleda rovov. 
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Ad. 6 

 

Poveljnik pove, da se zaključuje tečaj za operativnega gasilca, v nedeljo so zaključni izpiti. 

Bil je prisoten na intervenciji ob poplavah v Hotinji vasi. V kratkem se bo sestalo poveljstvo 

zveze. 

 

Ad. 7 

 

 Predsednik predlaga članom UO, da naredimo logotip GZ, katerega bi lahko uporabljali na 

dopisih, kuvertah, priznanjih, diplomah in drugje. Narejen že imamo osnutek, o katerem pa se 

moramo dogovoriti, ga dopolnili ali popravili. 

Člani UO se strinjajo, da naredimo logotip zveze. Osnutki bodo posredovani vsem članom 

UO, NO in poveljstva v elektronski obliki. Predlogi s strani članov UO, NO in poveljstva se 

bodo zbirali do 31. 5. 2018. Na naslednji seji se bomo odločili za pravega. 

 

 

SKLEP ŠT. 4:          UO prične z aktivnostmi za izdelavo logotipa in oblikovanje             

priznanj gasilske zveze.               

  

 

Ad. 8 

 

Pod to točko tajnik in Darja Kodrič predstavita aktivnosti za letošnje letovanje mladih 

gasilcev v Piranu. Od petih potrebnih mentorjev imamo zagotovljene tri mentorje, 

potrebujemo še dva mentorja. Vsa društva bomo pozvali z dopisom, ki ga pripravi Darja, da 

lahko predlagajo izmed svojih članov zainteresirane člane za mentorje. Predstavnik mladih 

Aleš Serdinšek bo čim prej sklical mentorje mladih iz društev in se tudi tam pogovoril o 

letovanju v Piranu. Darja na koncu apelira na člane UO, da poskušajo pozvati društva, da 

zagotovijo čim več mladih za letovanje. Kapaciteta je 40 mladih gasilcev.  

Akcija BKTV »Za gasilce gre« je zaključena in donirana sredstva so razdeljena po društvih, 

katera so sodelovala v akciji.  

Tajnik posreduje neuradno informacijo, da kar nekaj podjetij razmišlja o ustanovitvi PIGD 

(Magna Stayer, Fa maik in Plinarna Maribor).  

Denis Vihar izpostavi problematiko opravljanja zdravniških pregledov za operativnega 

gasilca. Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor je poslal dopis, da osebni zdravniki ne bodo 

opravljali zdravniških pregledov, ker niso pristojni za to. Dopis bomo posredovali poveljniku 

GZS in bomo videli kako naprej. Do na daljnega zdravniške preglede opravljajo zdravniki s 

katerimi imamo sklenjen dogovor (dr. Roj, dr. Novak in dr. Radakovič). 

 

Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 

 

OPOMBA: Vsi sprejeti sklepi so bili sprejeti z večino članov UO GZ Maribor. 

 

 

Tehnični sekretar:                                                                           Predsednik: 

  Dušan Mikl l. r.                                                                         Slavko Kramberger l. r. 

Poveljnik: 

Samo Robič l. r.  


