Maribor; 4. 10. 2019
ZAPISNIK

4. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v sredo, 2. 10. 2019, ob 17.00 uri v prostorih
PGD Razvanje.
PRISOTNI:

Slavko Kramberger, Peter Šipek, Dušan Mikl, Stanko Drevenšek, Marjan Dobaja,
Samo Robič, Darinka Kodrič in Aleš Ciringer.

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič in Miran Mlakar.
UPRAVIČENO ODSOTNA: David Kumer in Denis Vihar.
NEOPRAVIČENO ODSOTEN: Aleš Serdinšek.
Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi poveljnik PGD Razvanje tov. Tadej Pišek in zaželi
dobrodošlico vsem prisotnim.
Predsednik GZ pozdravi vse prisotne člane upravnega odbora in NO in predlaga dnevni red.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika
Praznovanje 70. obletnice GZ
Operativne zadeve – poveljnik
Razno

Člani UO se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in ga potrdijo!

Ad. 1
Zapisnik oz. sklepe prejšnje 3. 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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Ad. 2
Predsednik na kratko predstavi pomen praznovanja 70. letnice GZ Maribor. Predsednik pove, da bo
praznovanje v petek 25. 10. 2019 v Narodnem domu Maribor (prostor je rezerviran), za uro pričetka
se moramo dogovoriti. Po krajši razpravi člani UO sprejmejo:
SKLEP ŠT. 2:

Svečano proslavo ob praznovanju 70 letnice GZ Maribor bomo
organizirali v petek 25. 10. 2019 v Narodnem domu Maribor, s pričetkom
ob 17.00.

Za pridobitev ponudb za pogostitev po proslavi se zadolžijo, poveljnik bo pridobil ponudbo od
Gostinske šole Maribor, tajnik bo pridobil ponudbo od Slovenske vojske in predsednik se bo
pozanimal v Narodnem domu Maribor.
Osnutek vabila bo pripravil poveljnik in ga bomo dali natisnit v tiskarni Uprint. Scenarij proslave bo
pripravil poveljnik. Na proslavi bodo samo trije govori in to predsednik GZS, predsednik GZ in
direktor URSZR. Prisotni župani bodo imeli možnost nagovora pri prejemu plakete. Komisija za
priznanja in odlikovanja GZ se je sestala in pripravila predlog, komu bi podelili slavnostne plakete in
komu slavnostna odlikovanja.
SKLEP ŠT. 3:

UO potrjuje predlagane dobitnike za plakete in odlikovanja.

Člani UO so se uskladili koga vse bomo povabili na proslavo. Prisotnih bo cca. 160 povabljenih
gostov in cca. 30 nastopajočih. Za organizirano parkiranje se zadolži predsednik. S pomočjo vodje
Službe za zaščito in reševanje Maribor g. Zupaniča bosta poskušala pridobiti brezplačno parkirišče.
Pisanje zbornika je v teku. Tajnik je pridobil štiri ponudbe za oblikovanje in tisk zbornika.
Najugodnejša je tiskarna Florjančič tisk iz Maribora.
SKLEP ŠT. 4:

Tisk in oblikovanje zbornika bo naredila tiskarna Florjančič tisk iz
Maribora za 4.367,60 eur.

Tajnik predlaga, da opravimo fotografiranje članov UO, poveljstva in NO za zbornik. Fotografirala
nas bo Katja Kelbič iz PGD Malečnik v Malečniku. Dan in uro vam sporočimo, ko se dogovorimo s
Katjo. Za sprejem gostov se zadolži Peter Šipek, pomagale mu bodo članice, s katerimi se dogovori
Darja Kodrič.

Ad. 3
O operativnih zadevah poroča poveljnik Samo Robič. Poveljnik predlaga, da ob 70. letnici GZ
organiziramo veliko vajo za vsa društva naše zveze. O lokaciji zaenkrat še ne bi govorili, ker se bo o
tem odločilo poveljstvo GZ. Po vaji se bo organizirala malica. Prav tako poveljnik predlaga, da na
dan proslave v Narodnem domu organiziramo na Trgu Leona Štuklja postroj gasilske tehnike. Z vozili
bi se zbrali pri Europarku in se nato v konvoju odpeljali na Trg Leona Štuklja. Zbor vozil bi bil ob
13.00. Na trgu bi potem prikazali meščanom našo tehniko. Prav tako bi se nato na trgu zbirali vsi
gasilci in gostjo, od koder bi nato organizirano odšli v Narodni dom.
V torek 15. 10. 2019 bi organizirali predstavitev gasilske dejavnosti tako kot vsako leto v Europarku.
Poveljnik pove, da so v avgustu imeli sejo poveljstva v PGD Rače, na kateri so govorili in se
dogovorili o skrbniku elektronskih naprav za tekmovanja. Prav tako so se dogovorili o najemu
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elektronike drugim društvom in zvezam. Dogovorili so se o organiziranemu prevozu v Metliko na
proslavo 150. letnice organiziranega gasilstva na Slovenskem z avtobusi. Govorili so tudi o
pridobivanju sponzorskih sredstev za proslavo 70. letnice naše zveze in neodzivnosti določenih
društev. Dogovorili so se tudi o organizatorju regijskega tekmovanja v Mariboru, to je GPO Hoče
Slivnica.

Ad. 4
Predsednik predlaga, da tudi letos organiziramo strokovno ekskurzijo za člane UO, poveljstva in NO.
Predvideni datum ekskurzije bi bil v soboto 16. 11. 2019.
SKLEP ŠT. 5:

Člani UO potrjujejo organizacijo strokovne ekskurzije za člane UO,
poveljstva in NO 16. novembra 2019 na Roglo in okolico.

Leta 2020 bo zopet gasilski sejem v Hannovru v terminu 15. do 20. 6. 2019. Predsednik predlaga, da
se pozanimamo za organizacijo in poskušamo organizirati ogled.
Stanko Drevenšek sprašuje ali je možno urediti, da bi gasilci lahko hodili na zdravniške preglede tudi
popoldan zaradi zadržanosti v službah.
Tajnik pove, da je govoril z Dr. Novakom in Dr. Radakovičem ali je to možno in dobil odgovor, da
za pregled gasilcev po 3. členu (operativni gasilec) ni problem. Imajo termine pregledov ob
ponedeljkih popoldan, nastane pa problem za zdravstveni pregled za najzahtevnejša opravila, ker
psihologi ne delajo popoldan. Dr. Novak je zagotovil, da se da narediti tudi kakšna izjema oz. dogovor
in lahko gasilci opravijo psiho teste do 15 ure, ostalo pa pozneje, druge variante pa žal ni.
Predsednik pove, da je potrebno na društva poslati razpis za organizatorja dneva gasilcev za leto 2020.
SKLEP ŠT.6:

Objavi oz. pošlje se na društva razpis za organizatorja dneva gasilcev v
letu 2020 po sprejetih pogojih. Rok za oddajo vlog za organizatorja je
pisno po pošti, do vključno 6. 12. 2019 na GZ Maribor.

Seja je bila zaključena ob 19.40 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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