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ZAPISNIK 

 

 

6. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v sredo, 27. 5. 2020, ob 18.00 uri v prostorih 

PGD Hotinja vas. 

 

PRISOTNI: Slavko Kramberger, Peter Šipek, Dušan Mikl, Stanko Drevenšek, Marjan Dobaja, 

Samo Robič, Darinka Kodrič, David Kumer in Denis Vihar.  

 

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič, Jure Šac in Srečko Rojs. 

 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Ciringer in Aleš Serdinšek.  

   

 

Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi namestnik predsednika PGD Hotinja vas tov. Boštjan 

Horvat in zaželi dobrodošlico vsem prisotnim. 

Predsednik GZ pozdravi vse prisotne člane upravnega odbora in NO, veseli ga, da smo vsi zdravi in 

predlaga dnevni red.  

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 

2. Sklic izredne skupščine GZ 

3. Razpis za delovno mesto na GZ 

4. Nabava novega vozila za GZ 

5. Letovanje mladine 2020  

6. Dan gasilcev GZ Maribor 

7. Organizacija srečanj (veteranov, članic, mentorjev, sodnikov) v letu 2020 

8. Dopis PGD Maribor Studenci 

9. Operativne zadeve – poveljnik 

10. Razno 

 

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

 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik oz. sklepe prejšnje 5. seje UO je predstavil predsednik.    

Ugotovljeno je bilo, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje seje UO, razen sklepa št. 4 (Skupščina 

GZ Maribor bo v petek 27. 3. 2020 ob 18.00 v Koreni), sklepa št. 5 (Pooblasti se predsednika za 

iskanje nove možne lokacije GZ) in sklepa št. 6 (Prostore GZ na Koroški cesti je potrebno legalizirati 

oz. za njih pridobiti uporabno dovoljenje). Predsednik obrazloži ne realizacijo sklepov. Skupščina GZ 

je zaradi epidemije prestavljena na jesenski čas. Obnovitvena dela na Koroški cesti še niso zaključena, 

kot je bilo predvideno, zato še ne vemo kakšen bo prometni režim in kakšni bodo pogoji za dostop do 
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prostorov GZ. Legalizacija prostorov (pridobitev uporabnega dovoljenja) je v teku, dogovorjeni smo 

z geodetom, da opravi iz meritve in vloži vlogo.     

 

SKLEP ŠT. 1:         Zapisnik prejšnje seje s sklepi, je soglasno potrjen. 

 

 

Ad. 2 

 

Predsednik na kratko predstavi razlog predloga sklica izredne skupščine GZ. Žal smo izgubili eno 

članico, to je PIGD Mariborska Livarna. V začetku maja smo poslali v Mariborsko livarno dopis, v 

katerem smo jih prosili, da nam sporočijo, kako je z delovanjem njihovega gasilskega društva.  

11. maja smo prejeli odgovor na delovanje PIGD, v katerem nas obveščajo, da je PIGD Mariborska 

Livarna z 12. 2. 2020 prenehalo delovati. Posledično temu predsednik predlaga UO, da skličemo 

izredno skupščino na kateri izključimo PIGD Mariborska Livarna iz članstva. Zaradi epidemije 

predsednik predlaga, da skličemo korespondenčno skupščino. 

 

 

SKLEP ŠT. 2:  UO sklicuje korespondenčno skupščino v trajanju od 1. 6. 2020 do 5. 6. 

2020 z eno točko dnevnega reda, to je izbris PIGD Mariborska Livarna iz 

članstva GZ Maribor, zaradi prenehanja delovanja.   

 

Delegati bodo prejeli dopis po e pošti in bodo lahko tudi glasovali po e pošti. Po poteku 

korespondenčne skupščine, bomo vso potrebno dokumentacijo poslali na GZS in zahtevali izbris 

društva iz članstva GZS. 

 

Ad. 3 

 

Predsednik seznani člane UO z informacijo, da sodelavka Zdenka Šauperl odhaja z 31. 12. 2020 v 

pokoj. Vrsta del in obseg del se je v zadnjih letih spremenil, zato je smotrno in upravičeno, da 

zaposlimo novega sodelavca ali sodelavko. Predsednik predlaga, da zaposlimo računovodjo in ne več 

administratorja, to utemeljuje z naslednjimi argumenti. Računovodstvo nam zadnjih pet let opravlja 

zunanji računovodski servis in to plačujemo. Za leto 2019 je bil strošek 4344,16 eur (mesečno 362,00 

eur) in se vsako leto povečuje (povečano število računov in drugih zadev).V letu 2018 je bil znesek 

celo 4.706,02 eur (mesečno 392,17 eur). V letu 2017 pa 4038,49 eur (336,54 eur mesečno).  

Predsednik poudari, da nam v prihodnje mora biti cilj, da se še bolj približamo in še bolj sodelujemo 

z društvi, kar je tudi namen GZ. To lahko storimo tudi s tem, da opravljamo računovodske storitve za 

društva, kar smo v preteklosti že opravljali. Posledično pa zmanjšamo strošek za plačo za zaposlenega 

računovodjo. Zavedamo se, da se bodo z zaposlitvijo računovodje povišali stroški za plače, vendar z 

ukinitvijo plačevanja zunanjega računovodskega servisa in opravljanja računovodstva za društva se 

stroški zveze ne smejo povečati od sedanjih, temveč se lahko samo zmanjšajo. Zato predsednik 

predlaga, da ustanovimo komisijo za zaposlitev novega delavca, katera ima nalogo, da pripravi razpis 

za zaposlitev računovodje in natančno prouči prednosti in slabosti če zaposlimo računovodjo. 

Predsednik predlaga naslednje člane komisije: 

Predsednik komisije – predsednik GZ tov. Slavko Kramberger 

Član komisije – poveljnik GZ tov. Samo Robič 

Član komisije – direktor GB tov. Aleš Ciringer 

Član komisije – tehnični sekretar GZ tov. Dušan Mikl 

Član komisije – poveljnik GPO (Rače Fram ali Hoče Slivnica ali Duplek ali Miklavž) 

Član komisije – računovodja PGD Brezje tov. Vlado Majcen 

Predlog da v razpravo članom UO.  
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David Kumer – podpira predlog predsednika za zaposlitev računovodje, vendar poudarja, da moramo 

zaposliti dobrega računovodjo z izkušnjami, da bo res lahko opravljal računovodstvo tudi za društva 

in bodo zato imela društva tudi nekaj od tega, kar pa ne bo lahko najti na današnjem trgu dela. Če pa 

ga bomo našli pa moramo paziti na časovnico razpisa, ker bo imel sigurno daljši odpovedni rok pri 

obstoječem delodajalcu. 

Anton Blažič – predsednik NO, prav tako podpira predlog predsednika in tudi on poudari, da bi bila 

to pridobitev za GZ, vendar je potrebno biti previden pri razpisu.  

Marjan Dobaja – podpira predlog predsednika, ga pa zanima ali je že narejena kalkulacija stroškov 

nove zaposlitve računovodje in kaj bi to pomenilo za društva ali bi bilo kaj ceneje. 

Peter Šipek – podpira predlog in poudari, da je potrebno čim prej pristopiti k razpisu. 

Samo Robič – v javnem sektorju pričnejo delati računovodje v nižjih plačilnih razredih in ne pridejo 

na tako visoke plačo, seveda pa na nižji plači ne bomo zadržali in dobili dobrega računovodje.   

 

SKLEP ŠT. 3:  Potrdijo se člani komisije za razpis delovnega mesta na GZ. Člana komisije 

iz GPO izbere predsednik.                                                                                  

 

SKLEP ŠT. 4:  Pripravi se razpis za novo delovno mesto računovodje, katerega pripravi 

komisija.  

 

 

Komisija bo pripravila razpis in kalkulacijo stroškov in s tem seznanila člane UO na naslednji seji ali 

pa bodo seznanjeni korespondenčno po e pošti. 

 

Ad. 4 

Predsednik pove, da GZ razpolaga z 10 let starim vozilom, letnik 2010. Zaradi dotrajanosti je potrebno 

zamenjati obstoječe vozilo Volkswagen Touran. 

Predvidevamo, da nas bo primerno novo vozilo z nadgradnjo stalo cca. 40.000,00 eur. Od JGS 

Maribor (11 društev) že imamo odobrenih 20.000,00 eur. Razliko planiramo pokriti z odprodajo 

obstoječega vozila, sredstvi od sofinanciranja opreme GZS in sredstvi preostalih prostovoljnih 

gasilskih društev. Predsednik predlaga, da bi vsa društva iz GPO oz. GPO sofinancirala 1.000,00 eur 

po posameznem društvu.  

Predlog da v razpravo: 

Denis Vihar – podpiram predlog in razumem, da GZ potrebuje avto in da ga je potrebno zamenjati, 

vendar potrebno se je pogovoriti v društvih. 

Srečko Rojs – član NO – problem bo zagotoviti denar neposredno od društev 

David Kumer – kakšno vozilo bi se kupilo? Predlaga, da se kupi kombi, zaradi prostornosti in cene.  

Samo Robič – podpira predlog sorazmerne porazdelitve stroškov nabave vozila in poudari, da je 

potrebno zamenjati vozilo, katerega uporabljamo člani poveljstva, UO sodniki in drugi.  

Marjan Dobaja – podpira predlog in lahko zagotovi, da z njihove strani ne bo problem zagotoviti tisoč 

evrov. Potrebno pa je pri nabavi novega vozila razmišljati širše, da bo zadostilo vsem potrebam. 

Stanko Drevenšek – Podpira predlog predsednika in pove svoje mnenje o nabavi oz. zamenjavi vozila 

za potrebe zveze. 

 

 

SKLEP ŠT. 5:  Člani UO potrjujejo nabavo novega vozila za potrebe GZ.  
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Ad. 5 

 

Predsednik predstavi problem organiziranja letovanja mladine v Piranu v letu 2020 zaradi epidemije 

in posledično zagotovitev preventivnih pogojev letovanja. Vprašanje je ali bomo lahko zagotovili 40 

otrok, ali bodo starši otrokom sploh dovolili iti na letovanje. Problem je prevoz otrok na letovanje, 

zagotavljanje vseh preventivnih pogojev na samem letovanju itd. Pogovarjal se je tudi z direktorjem 

Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok, kateri je lastnik objekta v Piranu. Po dobljenih informacijah 

nam zaenkrat ne vedo zagotoviti, kakšni bodo pogoji namestitve v domu in vse ostalo, prav tako je 

problem našega termina letovanja (do takrat naj še ne bi bilo vse sproščeno oz. znano). Predlagali so 

nam drug termin, kar pa za nas ni sprejemljivo. Predsednik da predlog v razpravo. 

Člani UO se strinjajo, da letos ne organiziramo letovanja. V kolikor pa bodo v jeseni razmere 

dopuščale, pa lahko po dogovoru organiziramo kakšno drugo aktivnost za mlade.  

 

 

 SKLEP ŠT. 6:  GZ v letu 2020 ne bo organizirala letovanja za mlade gasilce v Piranu.  

 

 

  

Ad. 6 

 

Predsednik predstavi potek aktivnosti organizacije dneva gasilcev GZ Maribor za leto 2020. PGD 

Pekre je planiralo praznovanje 130 letnice 13. 6. 2020, vendar je zaradi epidemije moralo termin 

prestaviti na 29. 8. 2020. Seveda se s tem prestavlja tudi dan gasilcev. Upamo, da bodo pogoji avgusta 

ustrezni in bomo lahko organizirali dan gasilcev. 

 

 

SKLEP ŠT. 7:  Dan gasilcev GZ Maribor se zaradi epidemije prestavi iz 13. 6. 2020 na 29. 

8. 2020 in bo izveden v kolikor bodo razmere dopuščale.  

 

Peter Šipek pove, da se glede organiziranja srečanja veteranov Mariborske regije, ki je planirano dva 

dni pred dnevom gasilcev, še dogovarja s predsednikom PGD Pekre in bo dokončno dorečeno na seji 

Regijskega sveta Mariborske regije. 

 

 

Ad. 7 

 

Predsednik predstavi probleme, ki nastajajo pri organizaciji srečanj (članic, veteranov, sodnikov, 

mentorjev,…). Pred leti je nastal problem pri srečanju mentorjev mladine. Vedno nastanejo problemi 

s stroški, ki nastanejo pri organizaciji srečanj. Stroški so po navadi vedno višji od dogovorjenih. 

Zadnji taki problem je bil s srečanjem članic, ki ga je organiziralo PGD Hoče. Strošek na osebo je bil 

kar 17,98 eur, dogovorjen oz. planiran pa 10,00 do max. 12,00 eur. Razvila se je širša razprava med 

člani UO in predsednikom PGD Hoče. Pri organizaciji so zadeve ušle izpod nadzora, prizna 

predsednik PGD Hoče in doda da bo strošek nekoliko nižji, ker so odbili strošek pijače, katero so 

vrnili dobavitelju. Dejstvo je, da so stroški nastali, da je vse stroške pokrilo PGD Hoče in dejstvo je, 

da moramo zdaj obveznost do PGD Hoče nekako rešiti pove predsednik NO Anton Blažič. Marjan 

Dobaja pove, da če veljajo pravila za ene morajo veljati tudi za druge. Veterani se držijo dogovorjenih 

zneskov, zakaj se tega ne držijo članice. Da pa ne bi več v prihodnosti prihajalo da takšnih odstopanj 

v stroških, oz. do tako visokih stroškov, se sprejmejo naslednji sklepi: 
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SKLEP ŠT. 8:  Stroški nastali pri organizaciji srečanja članic se poravnajo organizatorju 

PGD Hoče. Kdo bo pa poravnal strošek za posamezno udeleženko srečanja 

ali poveljstva ali društva, pa se dogovorijo poveljniki na seji poveljstva.  

 

 

SKLEP ŠT. 9:  Do naslednje seje UO se pripravi pravilnik za organizacijo srečanj in 

dneva gasilcev, v katerem morajo biti jasna navodila za organizatorja.  

 

 

SKLEP ŠT. 10:  V kolikor organizator posameznega srečanja ali dneva gasilcev, ne 

upošteva pravilnika in pride do odstopanja v višini stroškov, sam nosi 

razliko med odobrenimi stroški s strani UO in nastalimi stroški.   

 

 

Ad. 8 

 

Od PGD Maribor Studenci smo prejeli dopis na temo Status prostovoljnega gasilca in novimi predlogi 

za Zakon o gasilstvu. Njihova želja je, da dopis proučimo na seji UO in nato to posredujemo to tudi 

na višje nivoje (regijo in GZS). Predsednik pove, da je na to temo že govoril z vodstvom GZS. Denis 

Vihar pove, da bo GZS morala nekaj narediti na statusu društev in statusu gasilca. V zadnjih letih, so 

se zadeve v gasilstvu bistveno spremenile in potrebno bo nekaj premakniti, drugače bomo začeli 

izgubljati članstvo. 

Po razpravi med člani UO, predsednik predlaga, da dopis posredujemo na GZS tudi uradno.  

 

SKLEP ŠT. 11:  Dopis PGD Maribor Studenci uradno s spremnim dopisom pošljemo na 

GZS.    

 

 

Ad. 9 

 

Poveljnik poroča o aktivnostih od zadnje seje poveljstva.  Društva so bila seznanjena z ukrepi ob 

epidemiji in tudi tako postopala. Gasili smi večji požar v Surovini Maribor na nivoju GZ. Vse ostale 

aktivnosti so ustavljene oz. prestavljene na jesen. Ni preveč navdušen nad tem, da vse prestavimo na 

jesen, mogoče bo potrebno, da nekatere aktivnosti v letošnjem letu opustimo. Vse to se bodo 

dogovorili na seji poveljstva v juniju. Izobraževanje je trenutno dovoljeno samo v teoretičnem delu, 

zato bomo izvedli izpite iz teorije za Gasilskega častnika 21. 6. 2020 v IC Pekre.  

 

 

Ad. 10 

 

Pod točko razno ni bilo več razprave, zato je predsednik sejo zaključil. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 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.  


