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ZAPISNIK 

 

10. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v sredo, 16. 3. 2022, ob 17.00 uri v 

prostorih PGD Korena. 

PRISOTNI: Slavko Kramberger, Peter Šipek, Dušan Mikl, Stanko Drevenšek, Darinka 

Kodrič, David Kumer, Samo Robič in Marjan Dobaja.  

Prisotnih:  8 od 11članov – UO je sklepčen.   

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič, Vinko Bezjak in Jure Šac. 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Ciringer, Aleš Serdinšek in Denis Vihar,   

 

Pred začetkom seje vse prisotne je pozdravil poveljnik PGD Korena tov. Stanko Krajnc in zaželel 

dobrodošlico in prijetno počutje vsem prisotnim.  

Predsednik GZ je pozdravil vse prisotne člane upravnega odbora in NO. Zahvalil se je gostitelju 

PGD Korena in  predlagal v sprejem dnevni red 10. seje  

PREDLOG DNEVNOG REDA : 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 

3. Skupščina GZ Maribor - sklic 

4. Pravilnik o finančno materialnem poslovanju GZ 

5. Potrditev cene računovodskih storitev GZ Maribor za društva 

6. Novi naslov sedeža GZ Maribor 

7. Finančno poročilo za leto 2021 in plan za 2022 

8. Plan dela za leto 2022 

9. Razpis za priznanja in odlikovanja GZS 

10. Predlog za koledarje GZ Maribor 2023 

11. Operativne zadeve (tekmovanje, izobraževanje, letovanje mladine,…) – poveljnik 

12. Vprašanja in pobude 

13. Razno  

 

Ad. 1 

Potrditev dnevnega reda 

Člani Upravnega odbora so soglasno potrdili dnevni red seje. 

SKLEP ŠT. 1 – Upravni odbor potrjuje dnevni red 10. seje upravnega odbora. 
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Ad. 2 

Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 

 

Nadalje je bil povzet zapisnik 4. skupne seje poveljstva in UO. Zapisnik je bil podan v razpravo. 

Na zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik je bil podan na glasovanje in sprejet je bil sklep:  

 

SKLEP ŠT. 2 – Upravni odbor potrjuje zapisnik 4. skupne seje UO in poveljstva, po temi 

UO. 

 

Ad. 3 

Skupščina GZ - sklic 

 

Predsednik je povedal, da smo po statutu dolžni sklicati skupščino, zato je predlagal članom UO, 

da skupščino skličemo v petek 6. 5. 2022 ob 18.00 uri.  

Skupščina GZ Maribor bo v prostorih Kulturnega doma Miklavž, za rezervacijo prostora se je 

zadolžil Marjan Dobaja. V kolikor dvorana ne bo prosta predsednik poišče drugo lokacijo. Za vse 

ostalo je poskrbljeno (hrana, pijača, kulturni program, …).  

SKLEP ŠT. 3 - UO skliče skupščino, ki bo 6. 5. 2022 ob 18.00 uri.   

 

Predsednik je predlagal, da članarina PGD in PIGD za leto 2022 ostane enaka. 

 

SKLEP ŠT. 4 - Potrdi se članarina za PGD in PIGD za leto 2022 in sicer za PIGD 1650,43 

eur in za PGD 3300,86 eur.    

Predsednik je predlagal naslednje člane v organe skupščine.  

1. Delovno predsedstvo: 

• Predsednik David Kumer 

• Član – Sebastijan Soršak 

• Član – Darinka Kodrič 
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2. Overovatelja zapisnika: 

• Aleš Ciringer 

• Marjan Dobaja 

 

3. Zapisnikar:  

• Polonca Javornik 

 

4. Verifikacijska komisija    

• predsednik:     Peter Šipek 

• član      Stanko Drevenšek 

• član:      Boštjan Frangež 

 

Po krajši razpravi so se člani strinjali s predlogom predsednika in sprejeli  

 

SKLEP ŠT. 5 - UO potrdi predlagane člane v organe skupščine.  

 

Delegati društev, ki so bili izvoljeni na občnih zborih bodo prejeli vso potrebno dokumentacijo 

po  pošti.  

 

Ad. 4 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju GZ 

 

Predsednik je povedal, da po zakonu moramo imeti pravilnik o finančno materialnem poslovanju 

GZ. Na prejšnji seji je bilo sprejeto, da se pravilnik pripravi kot osnutek za današnjo sejo. Glede 

na to, da so vsi člani UO prejeli pravilnik v pregled in nihče ni imel pripomb in popravkov, je 

predsednik predlagal, da sprejmejo  

 

SKLEP ŠT. 6 - UO potrjuje Pravilnik o finančno materialnem poslovanju GZ in ga 

predlaga skupščini v potrditev.     
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Ad. 5 

 Potrditev cene računovodskih storitev GZ Maribor za društva 

 

 

Predsednik je predstavil pogodbo za opravljanje računovodskih storitev za PGD. Za opravljanje 

računovodstva pri nas, sta se do sedaj odločile PGD Dogoše in PGD Zrkovci. Predsednik je 

predlagal ceno 80,00 eur na mesec. Cena je konkurenčna in zajema tudi letno bilanco poslovanja 

društva, tako da društvo plača 12 obrokov po 80,00 eur. 

 

SKLEP ŠT. 7 - UO potrjuje ceno računovodskih storitev za PGD.     

 

Ad. 6 

Novi naslov sedeža GZ Maribor 

 

Z vpisom naše stavbo v kataster in ureditvijo vseh dokumentov (uporabnega dovoljenja) smo 

dobili tudi novo hišno številko. Nova hišna številka in naslov sedeža naših poslovnih prostorov 

je Koroška cesta 12 a. Zaradi vpisa v Ajpes mora skupščina sprejeti oz. potrditi novi naslov 

sedeža, zato je predsednik predlagal UO, da sprejme   

 

SKLEP ŠT. 8 - UO potrjuje novi naslov sedeža GZ in ga predlaga v potrditev skupščini.      

 

Ad. 7 

Finančno poročilo za leto 2021 in plan za 2022 

 

Finančno poročilo za leto 2021 in finančni plan za leto 2022 je predstavil tehnični sekretar Dušan 

Mikl. Finančno poročilo in finančni plan je na svoji seji obravnavalo tudi poveljstvo. Člani UO 

na poročilo in plan niso imeli pripomb in so predlagali, da takšne predlagamo skupščini v 

sprejem. Sprejeli so  

 

SKLEP ŠT. 9 - Potrdi se osnutek finančnega poročila za leto 2021 in osnutek finančnega 

plana za leto 2022 in se jih predlaga skupščini v potrditev.  
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Ad. 8 

Plan dela za leto 2022 

 

Plan dela je predstavil predsednik Slavko Kramberger. Vsi člani so pred sejo že prejeli osnutek 

programa dela. Plan je podoben kot preteklo leto. Na poveljstvu je bil podan predlog, da se plan 

finančno ovrednoti. Vsi člani UO upajo, da bomo plan letos lahko realizirali. Darja Kodrič je 

predlagala, da popravimo točko srečanje članic v strokovna ekskurzija za članice, kajti letos 

članice planirajo strokovno ekskurzijo in ne srečanja. Poveljnik je predlagal, da popravimo točko 

posvet za predsednike in poveljnike v posvet za člane, kajti planira se malo širši posvet za gasilce. 

Člani UO so se strinjali s predlogi. Na ostale postavke člani UO niso imeli pripomb. 

 

SKLEP ŠT. 10 - Potrdi se osnutek programa dela GZ za leto 2022 in se predlaga skupščini 

v potrditev.    

 

Ad. 9 

Razpis za priznanja in odlikovanja GZS 

 

Predsednik je predlagal, da z okrožnico obvestimo društva, da podajo predloge za priznanja GZS. 

Glede na to, da mora predloge za priznanja GZS pregledati pred oddajo na GZS, še komisija za 

priznanja in odlikovanja GZ Maribor, je predsednik predlagal rok za oddajo predlogov 30. april 

2022. Komisija se bo nato sestala v maju in oddala predloge na GZS. Predlogi morajo biti dobro 

in obširno utemeljeni, kajti gre za visoka odlikovanja. 

 

 SKLEP ŠT. 11 - Rok za oddajo predlogov za priznanja GZS je 30. 4. 2022.   

 

Ad. 10 

Predlog za koledarje GZ Maribor 2023 

 

Dušan Mikl je predstavil predlog za koledar GZ Maribor za leto 2023. Tako kot vsako leto tudi 

letos nameravamo izdati 12 listni gasilski koledar GZ. Dušan je predlagal, da bi bile na koledarju 

za leto 2023 fotografije novih in starih gasilskih vozil iz naše GZ s krajšim opisom ali starih in 

novih gasilskih domov naše GZ.  
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Rok za oddajo fotografij bi bil do septembra, nato bo komisija prispele fotografije pregledala in 

ustrezna izbrala za koledar 2023.    

 

SKLEP ŠT. 12 - UO podpira predlog izdelave 12 listnega koledarja za leto 2023 z motivi 

starih gasilskih vozil ali starih gasilskih domov iz naše zveze.  

 

Ad. 11 

Operativne zadeve (tekmovanje, izobraževanje, letovanje mladine,…) – poveljnik 

 

Poveljnik Samo Robič je poročal, kar so se dogovorili na zadnji seji poveljstva, ki je bila v 

ponedeljek 14. 3. 2022 v PGD Razvanje. Potrdili so razpis za tekmovanje GZ, ki bo 4. in 5. 6. 

2022 pri Ledni dvorani. Analizirali so izobraževanje, tečaje, ki so v teku in katere bomo še izvedli 

v letu 2022. Dogovorili so se tudi, glede predavateljev in inštruktorjev (zastopanost GPO in JGS, 

vrednost urne postavke). Organizirali bodo posvet za člane na različne tematike, tako operativne, 

kot organizacijske v IC Pekre. Potrdili so letovanje mladih gasilcev v Piranu. Potrdili so jesenski 

termin za kviz in termin za orientacijo v letu 2023. Analizirali so požar na Belviju na Pohorju.  

Predsednik je pod to točko predstavil letovanje mladine v Piranu. 

 

SKLEP ŠT. 13 – UO potrjuje letovanje mladih gasilcev v Piranu v času od 25. 6. do 2. 7. 

2022.  Prevoz se opravi z avtobusom. 

 

Ad. 12 

Vprašanja in pobude 

Pod to točko ni bilo vprašanj in pobud! 

 

Ad. 13 

Razno 

Predsednik je predstavil dopis oz. obvestilo GZ Ruše, glede skupščine. Organizirali jo bodo v 

PGD Lovrenc na Pohorju brez gostov. Nadalje je predsednik predstavil dopis PGD Kamnica, ki 

prosi za namenitev preventivnih sredstev, ki jih prejmemo od Zavarovalnice Triglav. Po razpravi 

članov UO so se dogovorili, da so preventivna sredstva po sklepu UO iz leta 2018 namenjena za 

planirane aktivnosti in nabave GZ in se zato prošnja zavrne. Lahko pa PGD Kamnica zaprosi GZ 

za donacijo, kot pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila.  

Marjan Dobaja je seznanil člane UO, da je njihovo društvo odstopilo od pogodbe za alarmiranje 

podjetja Fire app, kar je obravnavalo tudi poveljstvo na svoji seji.  
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Seja je bila zaključena ob 19.05 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. 
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