Maribor; 24. 05. 2019
ZAPISNIK

3. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v torek, 21. 5. 2019, ob 18.00 uri v prostorih
PGD Brezje.
PRISOTNI:

Slavko Kramberger, Peter Šipek, David Kumer, Dušan Mikl, Stanko Drevenšek, Anton
Blažič, Marjan Dobaja, Samo Robič, Darinka Kodrič in Denis Vihar.

UPRAVIČENO ODSOTNA: Aleš Serdinšek in Aleš Ciringer.
Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Brezje tov. Anton Blažič in zaželi
dobrodošlico vsem prisotnim.
Predsednik GZ pozdravi vse prisotne člane upravnega odbora in NO in predlaga dnevni red.

DNEVNI RED:
Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika
Praznovanje 70. obletnice GZ
Seznanitev s projektom preselitve prostorov GZ
Zamenjava tiskalnika na GZ
Organiziranje donacije pobrateni GZ Kraljevo
Organiziranje letovanja mladine v Piranu in orientacije MB regije (Darinka Kodrič in Aleš
Serdinšek)
7. Operativne zadeve – poveljnik
8. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Člani UO se strinjajo s predlaganim dnevnim redom!

Ad. 1
Zapisnik oz. sklepe prejšnje 2. seje UO je predstavil predsednik.
Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi prejšnje seje UO realizirani.
SKLEP ŠT. 1:

Zapisnik prejšnje seje s sklepi, je soglasno potrjen.
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Marjan Dobaja sprašuje, kako je z informacijo, glede odpisa gasilske opreme, katero je društvo prejelo
od URSZR.
Pridobili smo informacijo s strani g. Metikoša iz IC Pekre oz. URSZR izpostava Pekre. Oprema
(pozivniki, RRP, MRP, IDA in ostalo), ki so jo društva dobila v uporabo od URSZR so v lasti društva
in jih morajo društva voditi v svojih evidencah (VULKAN). Ko oprema dotraja jo društvo odpiše po
postopku za odpis, katerega ima društvo sprejetega!
Ad. 2
Predsednik na kratko predstavi pomen praznovanja 70. letnice GZ Maribor. Predsednik predlaga, da
organiziramo praznovanje v petek 25. 10. 2019 v Narodnem domu Maribor.
SKLEP ŠT. 2:

Svečano proslavo ob praznovanju 70 letnice GZ Maribor bomo
organizirali v petek 25. 10. 2019 v Narodnem domu Maribor.

Komisija za izdajo zbornika zveze se bo sestala prvi teden v juniju na sedežu GZ. Na predlog Denisa
Viharja bomo v komisijo zraven ostalih določenih članov na prejšnji seji, povabili še Metikoš Lovra
iz PIGD Henkel.
Predsednik predlaga, da je organizacijski odbor za proslavo celoten UO GZ, ožji odbor pa, da
sestavljajo Aleš Ciringer, Samo Robič in Slavko Kramberger.
SKLEP ŠT. 3:

Člani organizacijskega odbora proslave 70 letnice GZ Maribor so člani UO
GZ Maribor.

SKLEP ŠT. 4:

Člani ožjega organizacijskega odbora so Slavko Kramberger, Aleš
Ciringer in Samo Robič.

Predsednik nadalje predlaga cene za oglase sponzorjev v zborniku in sicer:
• Cela stran 500,00 EUR brez 22% DDV
• Pol strani 250,00 EUR brez 22% DDV
• 1/4 strani 120,00 EUR brez 22% DDV
• 1/8 strani 60,00 EUR z 22 % DDV
Naklada 250 – 300 kom.
Zbornik mora biti kot knjiga, trda vezava in šivana z nitjo, velikosti A4 formata.
SKLEP ŠT. 5:

Člani UO potrdijo predlagane cene za sponzorje oglasov v zborniku,
obliko zbornika in naklado.

Predsednik nadalje predlaga, da pozovemo društva naše zveze za pomoč pri pridobivanju sponzorjev
za zbornik in proslavo. Predlaga se, da vsako društvo pridobi sponzorje v višini najmanj 240,00 EUR
(4x 60,00 EUR, 2x 120,00 EUR, …). Poveljnik se zadolži, da bo sklical sejo poveljstva in preko
članov poveljstva to predstavimo društvom. Prav tako bomo organizirali posvet za predsednike in
poveljnike društev v IC Pekre, kjer bomo predstavili to nalogo pridobivanja sponzorjev. Člani UO
bodo prav tako pristopili k pridobivanju sponzorjev. Tajnik in poveljnik pripravita prošnjo za
sponzorje.
SKLEP ŠT. 6:
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Člani UO potrdijo predlagan način pridobivanja sponzorjev.

V kratkem se bo sestala komisija za odlikovanja in priznanja in predlagala količine plaket in
odlikovanj ob obletnici, ter seznam komu kaj podeliti.

Ad. 3
Tajnik predstavi problematiko lokacije GZ na Koroški cesti 12, zaradi obnove ceste in morebitne
zapore ceste in s tem onemogočenega dostopa do prostorov GZ Maribor. Ker tudi PGD Maribor –
mesto razmišlja o novi lokaciji gasilskega doma, se ponuja priložnost, da skupaj razmišljamo o novi
lokaciji. Ker je PGD Maribor mesto že pripravilo delovno verzijo izgradnje novega gasilskega doma,
ga tajnik predstavi in pokaže članom UO.
SKLEP ŠT. 7:

Člani UO se strinjajo s predlogom, da pričnemo razmišljati o novi lokaciji
GZ, v kolikor bo prišlo do zaprtja Koroške ceste za promet. Pooblasti se
predsednika, da vodi te aktivnosti.

Ad. 4
Tajnik predstavi problem tiskalnika na GZ. Tiskalnik je letnik 2007 in je star 12 let. Natiskal je preko
240 000 strani oz. listov. Pred kratkim je prišlo do okvare valja in bobna, kar je večja okvara. Vrednost
popravila je bila 140,00 EUR. Po zagotovilu servisa bo v prihodnje problem servisiranja tega
tiskalnika zaradi rezervnih delov, ki se ne dobijo več. Za zdaj je tiskalnik popravljen, vendar ne vemo
kako dolgo bo funkcioniral. Zato tajnik predlaga, da pustimo tiskalnik tako dolgo dokler bo delal, v
primeru večje okvare pa kupimo novega. Pridobili smo nekaj ponudb za novi primerljivi tiskalnik.
Vrednost bi bila okvirno cca. 1500,00EUR.
SKLEP ŠT. 7:

V primeru večje okvare tiskalnika se kupi novi tiskalnik za potrebe zveze
s pridobitvijo več ponudb.

Ad. 5
Predsednik predstavi projekt donacije pobrateni GZ Kraljevo iz Srbije. Ob zadnjem podpisu
obnovitvene pogodbe o pobratenju smo se zavezali tudi, da bomo tudi materialno pomagali pobrateni
zvezi. Predsednik predlaga, da zberemo nekaj opreme, katere društva ne potrebujejo več in jo
poklonimo GZ Kraljevo oz. društvom iz te zveze. Opremo bomo zbirali do konca avgusta na GZ
Maribor. Predstavniki društev, katera bodo poklonila opremo bodo opremo predali društvom v Srbiji
v času od 26.9 do 29. 9. 2019. Prevoz bi izvršili z gasilskimi kombiji. Predsednikom in poveljnikom
društev bomo zadevo predstavili preko poveljstva in na posvetu.
SKLEP ŠT. 8:
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Člani UO podpirajo predlog predsednika za zbiranje opreme za pobrateno
GZ Kraljevo.

Ad. 6
Darinka Kodrič predstavi organizacijo letovanja mladine v Piranu 2019. Mentorji bodo: Boštjan Lemež
iz PGD Zrkovci, Zala Mikl iz PGD Dogoše, Nina Koletnik iz PGD Podova, Katja Majer iz PGD Rač
in vodja letovanja Darinka Kodrič iz PGD Brezje. Za prevoz predlaga enako kot lani z gasilskimi
kombiji (GVM -1). Za rezervacijo parkiranja v Piranu se zadolži tajnik zveze, prav tako bo organiziral
kombije in šoferje. Vodo v plastenkah bomo poskušali pridobiti na MB Vodovodu.
SKLEP ŠT. 4:

Potrdi se organizacija letovanja v Piranu in mentorje na letovanju.

Glede orientacije MB regije še ni nič znanega, kljub temu, da je naša zveza organizator.

Ad. 7
Poveljnik poroča o aktivnostih od prejšnje seje. Zaključen je tečaj za operativnega gasilca. 38
tečajnikov je opravilo izpite. Trenutno poteka tečaj za strojnika. Ta vikend imamo tekmovanje GZ na
Poljanah. V kratkem bo seja poveljstva.

Ad. 8
Predsednik poroča iz sej UO GZS. Razpisano je srečanje slovenske in hrvaške mladine. Iz naše regije
se je prijavilo samo PGD Paloma. 22.6.2019 je medgeneracijsko srečanje v Starem trgu pri Ložu.
15. 11. 2019 GZS organizira zaključek vseh jubilejev v letu 2019. V razpravi je status gasilca in novi
zakon o gasilstvu.
Peter Šipek pove, da veterani delajo po planu!
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
OPOMBA:

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

Tehnični sekretar:
Dušan Mikl l. r.

Predsednik:
Slavko Kramberger l. r.
Poveljnik:
Samo Robič l. r.
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