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ZAPISNIK 

 

 

8. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v četrtek, 27. 5. 2021, ob 18.00 uri v prostorih 

PGD Malečnik. 

 

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

Darinka Kodrič, David Kumer in Samo Robič.  

 

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič in Miran Mlakar. 

 

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

   

 

Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Malečnik tov. Zvonko Cafuta in zaželi 

dobrodošlico vsem prisotnim.  

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

Predsednik predlaga naslednji   

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika 

2. Sprejem Pravilnika o organizaciji poslovanja Gasilske zveze Maribor in sistemizaciji 

delovnih mest v strokovni službi 

3. Sprejem Pravilnika o delovnih razmerjih, plačah in drugih osebnih prejemkih v GZ MB 

4. Operativne zadeve – poveljnik 

5. Razno  

 

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

 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik oz. sklepe prejšnje 7. seje UO je predstavil predsednik. Ugotovljeno je bilo, da so bili 

realizirani vsi sklepi prejšnje seje UO.  Peter Šipek je bil potrjen za priznanje Matevža Haceta tudi na 

nivoju Mariborske regije. Dežne jakne za sodnike GŠTD so kupljene in razdeljene sodnikom po 

seznamu, ki ga je pripravil pomočnik poveljnika za tekmovanja tov. Boris Horvat. Zbrana sredstva za 

pomoč gasilcem na Hrvaškem po potresu so bila nakazana društvom.     

 

 

SKLEP ŠT. 1:         Zapisnik prejšnje seje s sklepi, je soglasno potrjen. 
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Ad. 2 

 

Predsednik predstavi novi Pravilnik o organizaciji poslovanja Gasilske zveze Maribor in sistemizaciji 

delovnih mest v strokovni službi in poudari, da je pravilnik usklajen s pravilnikom GZS. Pravilnik je 

pripravil tehnični sekretar in so ga pregledali predsednik zveze, poveljnik zveze in poveljnik JGS 

Maribor, prav tako je novi pravilnik pregledal pravnik Peter Fingušt. V pravilniku je vključeno že 

novo delovno mesto računovodje. Nadalje predsednik poda pravilnik v razpravo. Po krajši razpravi 

članov UO in članov NO, člani UO sprejmejo naslednji  

 

 

SKLEP ŠT. 2:  UO potrdi novi Pravilnik o organizaciji poslovanja Gasilske zveze 

Maribor in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi.    

 

 

 

Ad. 3 

 

Predsednik predstavi tudi novi Pravilnik o delovnih razmerjih, plačah in drugih osebnih prejemkih v 

GZ MB. Tudi ta pravilnik je usklajen s pravilnikom GZS in tudi ta pravilnik je bil pregledan s strani 

pravnika. Pred razpravo predsednik prebere pripombo oz. predlog člana UO tov. Denisa Viharja, ki 

se je za sejo opravičil. Po daljši razpravi člani sprejmejo  

 

SKLEP ŠT. 3:  UO potrdi novi Pravilnik o delovnih razmerjih, plačah in drugih osebnih 

prejemkih v GZ MB.  

 

Predsednik pove, da bomo o predlogu tov. Viharja razpravljali na naslednji seji UO, ko bo prisoten. 

 

SKLEP ŠT. 4:  UO pooblasti predsednika GZ Maribor tov. Slavka Krambergerja, da 

podpiše nove pogodbe o zaposlitvi z delavci zaposlenimi na GZ, glede na 

to, da je bil sprejet novi pravilnik  o delovnih razmerjih, plačah in drugih 

osebnih prejemkih v GZ MB.  

 

 

                                                                    

Ad. 4 

Poveljnik Samo Robič pove, da so operativne zadeve prilagojene trenutni situaciji epidemije. 

Poveljstvo je imelo eno sejo preko video konference. Potrdil se je plan dela za leto 2021, kakšna pa 

bo realizacija pa bomo videli, upamo na najboljše. Izobraževanje poteka po planu. Tečaj za 

pripravnika je zaključen, zaključne izpite so pisali 13. 5. 2021. Na zaključne izpite je prišlo 44 

tečajnikov. Tečaj za Višjega gasilca zaključujemo, teoretični del je zaključen, praktične del še 

opravijo in predmetne izpite so opravljali 16. 5. 2021. Zaključni izpiti so predvideni 20.6.2021. Tečaj 

za operativnega gasilca se predvideva v jeseni. V teku je tudi tečaj za izpit za C kategorijo. Prijavljenih 

je 21 kandidatov. Tečaj bodo opravljali pri izbranem najugodnejšem ponudniku, to je avto šola 

Videčnik iz Slovenske Bistrice. Prejeli smo še tudi ponudbo od avto šole Fortuna, ki pa je bila dražja. 

Glede tekmovanja je bilo dorečeno, da se je objavil razpis za tekmovanje za 29. in 30. 5. 2021. Ker 

pa se situacija glede epidemije ni bistveno izboljšala (dogovor je bil sprejet pred tremi tedni) in bi se 

tekmovanje težko realiziralo v nekih normalnih in varnih razmerah, se je poveljnik s soglasjem 

poveljnikov GPO in JGS odločil, da se tekmovanje odpove oz. prekliče razpis za določene datume. 

Kako  bomo realizirali tekmovanje v letu 2021 se bomo dogovorili na naslednji seji poveljstva, pove 

poveljnik. Poskušali bomo zadevo realizirati v jesen na nek način. Podobno je bilo z letovanjem 
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mladine v Piranu. Predsednik je moral termin letovanja, ki je bil rezerviran, potrditi najpozneje do 1. 

5. 2021. S strani društev smo prejeli samo 20 neformalnih prijav, zato smo se odločili, da tudi 

letovanje v taki obliki letos v Piranu odpovemo. Za mladino bomo poskušali v sodelovanju z 

mentorjem mladine GZ pripraviti nekaj v jeseni, v kolikor bodo razmere dopuščale.  

Poveljstvo je imelo še eno korespondenčno sejo, na kateri je sprejelo oz. potrdilo pet letni plan in 

načrt opremljanja PGD, med drugim tudi za potrebe sofinanciranja nabave nove opreme s strani 

URSZR. Načrt se lahko seveda v obdobju petih let tudi dopolnjuje in popravlja je poudaril poveljnik.   

PGD Maribor Studenci, nas je pisno obvestilo, da zaradi epidemioloških razmer odstopa od 

organizacije dneva gasilcev za leto 2021v takšni obliki, kot smo jo planirali za termin 12. 6. 2021. 

Možna je drugačna oblika v jesenskem času.  

Glede tekmovanj v jesenskem času za leto 2021, predsednik NO tov. Blažič Anton predlaga, da ekipe 

mladine in starejših gasilcev združimo z memorialnimi tekmovanji. Tako bi mladina tekmovala za 

pokal GZ na tekmovanju v Malečniku in Miklavžu, starejši gasilci pa bi tekmovali za pokal GZ na 

Studencih in Razvanju. Takšno tekmovanje bi izvedli seveda s soglasjem društev, ki organizirajo 

vsakoletne memoriale. Poveljnik bo predlog predstavil na naslednji seji poveljstva. 

 

 

 

 

Ad. 5 

 

Tov. Stanko Drevenšek pove, da so na seji prvega sektorja JGS izpostavili problematiko obveščanja 

mentorjev mladine društev s strani mentorja mladine GZ. Primer je bil za letovanje mladine v Piranu, 

ko se je obveščalo mentorje v zaprti skupini na spletni strani (Facebook) in določeni mentorji niso 

bili seznanjeni. Člani UO so se strinjali, da je potrebno tudi mentorje mladine obveščati samo preko 

GZ po e pošti ali pisno po pošti. Predsednik se bo o tem pogovoril z danes odsotnim članom UO tov. 

Alešem Serdinšek.  

Tov. David Kumer predlaga, da predstavnik mladine v UO, usklajeno s poveljstvom čim prej poda 

mentorjem po društvih smernice za delo z mladimi v prihodnje. Mogoče bi bilo smiselno letos 

organizirati, tudi kakšno ekskurzijo za mladino oz. kakšno druženje, namesto letovanja.  

Glede na to, da letos ne bo dneva gasilcev v klasični obliki, skupščina pa bo konec leta (takoj ko 

društva opravijo občne zbore), tajnik predlaga, da priznanja GZ in GZS razdelimo društvom in jih 

društva podelijo svojim članom na občnih zborih, ki jih bodo opravili v kratkem ali pa na seji članstva. 

Ne bi bilo smiselno čakati z odobrenimi priznanji in jih ne podeliti prejemnikom. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.25 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. 


