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ZAPISNIK 

 

 

7. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v torek, 2. 3. 2021, ob 17.00 uri v prostorih 

PGD Dogoše. 

 

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

Darinka Kodrič, David Kumer, Aleš Ciringer, Aleš Serdinšek in Denis Vihar.  

 

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič. 

 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Samo Robič.  

   

 

Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Dogoše tov. Dušan Mikl in zaželi 

dobrodošlico vsem prisotnim v obnovljeni dvorani. 

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

Predsednik predlaga minuto molka za pokojnim bivšim predsednikom GZ Maribor tov. Stane 

Matjašič iz PGD Zlatoličje, kateri je preminil v četrtek. Vsi prisotni so z minuto molka počastili 

spomin na bivšega predsednika.  

Predsednik predlaga naslednji   

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 

2. Potrditev finančnega poročila in bilance za leto 2020 

3. Predlogi za priznanja Matevž Hace, Kipec gasilec in plaketa gasilca 

4. Prostori GZ  

5. Določitev roka za oddajo predlogov za priznanja GZS 

6. Nakup dežnih jaken za sodnike 

7. Zbiranje donacij za Hrvaško 

8. Plan dela in finančni plan za leto 2021 

9. Operativne zadeve – poveljnik 

10. Razno (zaposlitev računovodkinje v letu 2021) 

 

 

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

 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik oz. sklepe prejšnje 6. seje UO in dveh korespondenčnih sej UO je predstavil predsednik.     

Ugotovljeno je bilo, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje seje UO, na katere ni vplivala epidemija.      
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Sklicana je bila korespondenčna skupščina za izbris PIGD Mariborska Livarna. Razpis za novo 

delovno mesto računovodje se ni pripravil, kajti delavka Zdenka Šauperl se ni upokojila v lanskem 

letu, kot je bilo sprva predvideno. To bomo realizirali v tem letu, kajti Zdenka Šauperl se upokoji z 8. 

oktobrom 2021. Kupilo se je novo vozilo GVZ – 1. Dan gasilcev GZ Maribor žal ni bil organiziran 

zaradi ukrepov vlade zaradi epidemije. Pravilnik za organizacijo srečanj se ni pripravil, kajti na 

poveljstvu se je sprejel sklep, da stroške srečanj pokrivajo društva, katera se dogovorijo z 

organizatorjem sama. Dopis PGD MB Studenci je bil s spremnim dopisom poslan na GZS.  

  

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

 

 

Ad. 2 

 

Predsednik predstavi finančno poročilo za leto 2020, iz katerega je razvidno, da smo dobro 

gospodarili, kajti saldo na dan 31. 12. 2020 je 22.947,90 eur. Seveda je k takšnemu stanju veliko 

pripomogla epidemija, zaradi katere nismo mogli izvesti, kar nekaj aktivnosti, ki so bile planirane 

(strokovna ekskurzija, skupščina, zadnja seja, sodelovanje s pobratenimi zvezami, manjši strošek 

goriva,…). Povišali pa so se stroški vzdrževanje spletne strani, kajti v letu 2020 smo popolnoma 

prenovili spletno stran, prav tako so se povišali stroški davka zaradi izvajanja požarne straže JGS MB 

v podjetju Surovina Maribor in izvedbe plačila preko GZ. Vendar to povišanje stroška davka nikakor 

ni bilo v breme zveze, kajti DDV smo zaračunali podjetju Surovina. Povišal se je še strošek servisa 

vozila, kajti staro vozilo smo pred prodajo generalno servisirali, opravili smo veliki servis vozila. 

Ker na finančno poročilo ni bilo pripomb, predsednik predlaga naslednji  

 

 

SKLEP ŠT. 2:  UO potrjuje finančno poročilo in bilanco za leto 2020.    

 

Poveljnik JGS MB tov. Aleš Ciringer se zahvali vodstvu GZ za pomoč pri realizaciji izvedbe požarne 

straže v podjetju Surovina Maribor. GZ je izstavila skupni račun podjetju Surovina zato, da vseh 

enajst društev ni potrebovalo izstavljati računa. GZ pa zato ni bila nič oškodovana.  

 

 

 

Ad. 3 

 

Predsednik predlaga, da predlagamo kandidata oz. kandidate za najvišja odlikovanja GZS, katere 

bomo nato predlagali na Mariborski regiji. V letu 2020 smo predlagali tov. Petra Šipek za priznanje 

Matevža Haceta in tov. Jožeta Žohar za plaketo gasilca. Žal nobeden ni bil izbran s strani GZS, zaradi 

prenizkega števila točk. Glede na število točk, ki jih mora posamezni kandidat zbrati, predsednik 

ponovno predlaga tov. Petra Šipka za priznanje Matevža Haceta, kajti v letu 2020 mu je zmanjkalo 

samo nekaj točk in glede na to, da je letos zopet pridobil nekaj točk ima možnosti, da dobi predlagano 

priznanje. Drugega kandidata, ki bi imel pogoje pa žal nimamo, zato predsednik predlaga     

 

 

SKLEP ŠT. 3:  Tov. Petra Šipek se potrdi kot kandidata za priznanje Matevža Haceta iz 

naše zveze.  

 

Tov. Peter Šipek se zahvaljuje za predlaganje in potrjuje predlog. 
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Ad. 4 

Predsednik poda obrazložitev glede prostorov GZ. Imeli smo več sestankov z MO Maribor kot 

lastnico objekta, kjer je GB Maribor. Za 59,6 m2 pisarniških prostorov in 14,8 m2 garaže zahteva MO 

Maribor 445,36 eur mesečne najemnine oz. 5.344,32 eur letno brez 22% DDV. V te stroške pa niso 

zajeti še variabilni stroški (stroški ogrevanja, elektrike, …), katere ocenjujejo, da bi bili cca. 5% 

najemnine oz. 267,22 eur mesečno ali 3.206,64 eur. Tako, da bi bil mesečni najem cca. 712,58 eur ali 

8.550,96 eur letno, kar pa je absolutno preveč poudari predsednik. Predsednik pove, da smo predlog 

najemnine zavrnili kot previsok in smo dobili na zadnjem sestanku odgovor, da se strošek lahko zniža 

samo pri variabilnih stroških iz 5% na 2,5%.  Vendar je strošek še vedno previsok za nas. 

Predsednik predlaga, glede na to, da smo lastniki objekta na Koroški cesti 12 a, da ne hitimo in 

dolgoročno razmišljamo, da se preselimo na novo lokacijo zraven PGD Maribor mesto, katero že išče 

z občino novo lokacijo za izgradnjo novega gasilskega doma. Trenutni naš objekt je v postopku 

pridobivanja uporabnega dovoljenja. Vpisali smo ga v kataster stavb in pridobili novo hišno številko 

Koroška cesta 12 a. 

Smo pa se z MO Maribor dogovorili za tri brezplačna parkirna mesta v Orožnovi ulici za brezplačni 

čas parkiranja od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00, za vsa vozila, ki bodo imela dovolilnico. 

Dovolilnico bodo dobili vsi člani UO, NO in poveljstva in prav tako vsa društva (PGD in PIGD) za 

eno vozilo. Ker bodo dovolilnice vezane na registrsko označbo vozila, bomo pozvali vse dobitnike 

dovolilnic, da sporočijo registrske številke vozil za katera rabijo dovolilnico.  

 

SKLEP ŠT. 4:  Člani UO se strinjajo s trenutno rešitvijo glede prostorov zveze.   

  

 

Ad. 5 

 

Predsednik predlaga, da z okrožnico obvestimo društva, da podajo predloge za priznanja GZS in 

priznanja in odlikovanja GZ Maribor. Glede na to, da mora predloge za priznanja GZS pregledati pred 

oddajo na GZS, še komisija za priznanja in odlikovanja GZ Maribor, predsednik predlaga rok za 

oddajo predlogov 31. marec 2021. Komisija se bo nato sestala v aprilu in do 6. 5. 2021 oddala 

predloge na GZS. Predlogi morajo biti dobro in obširno utemeljeni, kajti gre za visoka odlikovanja. 

 

 SKLEP ŠT. 5:  Rok za oddajo predlogov za priznanja GZS je 31. 3. 2021.   

 

 

  

Ad. 6 

 

Predsednik predlaga članom UO, da se kupijo dežne jakne za sodnike, ki so člani aktiva sodnikov GZ 

Maribor in aktivno sodijo na tekmovanjih. Kateri sodniki so to, naj določi pomočnik poveljnika za 

tekmovanja tov. Boris Horvat. Kot utemeljitev predsednik pove, da sodniki sodijo v vseh vremenskih 

pogojih po več ur na dan in če hočemo obdržati sodniški kader v naši zvezi jim moramo tudi pomagati 

in to je samo mala pomoč. Prav tako lani ni bilo vsakoletnega srečanja sodnikov konec leta in se je 

tudi privarčevalo neka denarja. Strošek nabave dežnih jaken bi s tiskom bil cca. 1500,00 eur. Razvila 

se je krajša razprava članov UO. Tov. Denis Vihar ne podpira nabave dežnih jaken za sodnike, kajti 

sodniki so že plačani za sojenje, medtem ko gasilci niso, oz. ne vidi potrebe po nabavi. Postavlja se 

tudi vprašanje kako bo z jakno, če sodnik preneha z sojenjem. Tov. Aleš Serdinšek podpira predlog 

za nabavo. Spomni kako je bilo leta 2019 sodnikom, ko so sodili orientacijo v Pekrah. Celi dan je 

deževalo in sodniki so bili premočeni in se niso imeli možnosti preobleči, medtem ko tekmovalci so 

se lahko. Tov. Marjan Dobaja poda svoje mnenje in podpira predlog.  
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Tov. Aleš Ciringer predlaga, da še na to temo reče kakšno tudi poveljstvo na naslednji seji poveljstva. 

9 prisotnih članov UO je glasovalo za predlagan sklep, tov. Vihar Denis je bil proti.  

 

SKLEP ŠT. 6:  Člani UO z večino potrjujejo nakup dežnih jaken za sodnike GŠTD.   

 

Ad. 7 

 

Predsednik predstavi potek akcije zbiranja denarnih sredstev za pomoč gasilcem na prizadetem 

območju na Hrvaškem po potresu. Zbralo se je 5.500,00 eur, katera so donirali gasilci oz. društva 

(PGD). Predsednik se vsem zahvali za hiter odziv in pripravljenost pomagati drugemu v nesreči. 

Donirala so vsa društva iz naše zveze. Da bi sredstva prišla v prave roke se je formirala 5 članska 

komisija v sestavi Slavko Kramberger, Aleš Ciringer, Sebastijan Soršak, Beno Donko in Dušan Mikl, 

katera je obiskala prizadete gasilce na Hrvaškem in se prepričala o nesreči katera jih je prizadela.  

Komisija je obiskala prizadeto popotresno območje najavljeno pri URSZR, kajti samo tako smo lahko 

prečkali državno mejo in z gasilskim vozilom obiskali potresno območje. Dodeljeno nam je bilo celo 

policijsko spremstvo, katero pa so nato hrvaški organi preklicali. S pomočjo prijateljev gasilcev iz 

DVD Mračin pri Karlovcu smo obiskali tri DVD na prizadetem območju. To so DVD Petrinja, DVD 

Luščani pri Petrinji in DVD Glina. Po ogledu poškodovanih gasilskih objektov je komisija soglasna, 

da se zbrana sredstva razdelijo DVD Glina in DVD Luščani in to tudi predlagajo UO. Predsednik se 

zahvali GB Maribor za pomoč pri ogledu (zagotovili so nam brezplačen prevoz z GVM). 

Ker smo zbrali 5.500,00 eur in bomo sredstva razdelili dvema društvoma predsednik predlaga, da 

500,00 eur donira tudi GZ in tako vsakemu DVD doniramo po 3.000,00 eur. Vsi prisotni člani UO se 

strinjajo s predlogi in sprejmejo naslednja sklepa. 

 

 

SKLEP ŠT. 7:  GZ Maribor bo donirala 500,00 eur za pomoč gasilcem na prizadetem 

območju po potresu na Hrvaškem.  

 

 

SKLEP ŠT. 8:  Zbrana sredstva ( 6.000,00 eur) se donirajo DVD Luščani in DVD Glina v 

enakem znesku, to je 3.000,00 eur po DVD.  

 

Glede objave poteka akcije moramo biti previdni, da ne bo kdo napačno razumel donacije. Zato se 

zadolži predsednik, da bo s pomočjo poveljnika zadevo izpeljal. 

 

 

 

Ad. 8 

 

Predsednik in tehnični sekretar predstavita plan dela za leto 2021 in finančni plan za leto 2021. Kljub 

epidemiji upamo, da bomo lahko realizirali planirane aktivnosti poudari predsednik in spomni, da 

imamo letos, kar dva jubileja. V letu 2021 praznujemo 40 let pobratenja z GZ Goriška in GZ Kraljevo 

iz Srbije. Upamo, da jih bomo lahko slavnostno proslavili. GZ Goriško zdaj mi gostimo, kajti pred 

petimi leti smo bili mi pri njih. Prav tako gostimo GZ Kraljevo, vendar iz znanih razlogov po vsej 

verjetnosti ne bodo mogli priti k nam, tako da bomo mi šli k njim, seveda če bodo razmere dopuščale. 

Člani UO se strinjajo s predlaganim planom dela in finančnim planom za leto 2021 in potrjujejo sklep.  

 

SKLEP ŠT. 9:  Potrdi se finančni plan za leto 2021 in plan dela za leto 2021.     

 

 

 



 

5 

Ad. 9 

 

Zaradi opravičene odsotnosti (bolniška odsotnost) poveljnika, ta točka ni bila obravnavana. Nekaj 

informacij o poteku izobraževanj je podal tehnični sekretar. 

 

 

Ad. 10 

 

Pod točko razno predsednik pove, da Zdenka Šauperl letos 8. oktobra odhaja v pokoj. Na lanski seji 

smo že sprejeli sklep o zaposlitvi novega delavca – računovodja. Potrebno bo pripraviti razpis. David 

Kumer sprašuje ali smo razmišljali kaj storiti v primeru, da bi novi računovodja bil daljše obdobje 

odsoten (bolniška odsotnost), glede na to, da bo sam. Predsednik se zadolži, da se do naslednje seje 

pripravi pravilnik o plačah zaposlenih na GZ in s tem tudi predviden strošek novo zaposlenega 

delavca. Pripravila se bo kalkulacija stroškov in prihodkov in kaj to doprinese k stroškom zveze na 

letni ravni.  

Predsednik izpostavi tudi problematiko plač obstoječima zaposlenima. Plače se niso spremenile že od 

leta 2014. Posledično je plača Zdenke Šauperl že pod minimalno plačo in od 1. 1. 2021 ji doplačujemo 

razliko do minimalne plače v višini 48,88 eur mesečno. Predlaga, da to zadevo nekako uredimo. 

Tov. Aleš Ciringer poudari, da glede na to, da smo zadovoljni z delom zaposlenih in se plače niso 

korigirale sedem let je v vsakem primeru prav, da se ta zadeva uredi in se plače povišajo. Za koliko 

pa se je potrebno pozanimati in določiti. Tov. David Kumer predlaga, da se zadeva uredi sistemsko 

tudi za naprej, da ne bo zopet prišlo do tega, da se kar nekaj let plače ne bodo usklajevale.  Predsednik 

se zadolži, da do naslednje seje pripravi novi pravilnik o plačah na GZ Maribor, v katerem bo 

navedena tudi višina plač zaposlenih, podobno kot ima GZS. Tudi ostali člani UO se strinjajo, da je 

potrebno zadevo urediti, zato se sprejme    

 

SKLEP ŠT. 10:  UO potrjuje uskladitev plač zaposlenih na GZ v višini katero bo potrdil                                                      

na naslednji seji.   
 

Tov. Aleš Serdinšek pove, da je bil 27. 2. 2021 posvet mladine na daljavo. 

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

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 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.  


