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                                                                                                                Maribor; 25. 10. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

 

9. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v torek, 19. 10. 2021, ob 17.00 uri v prostorih 

PGD Spodnje in Zgornje Gorice.. 

 

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

David Kumer, Samo Robič, Aleš Serdinšek in Denis Vihar.  

 

NADZORNI ODBOR: Anton Blažič in Srečko Rojs. 

 

UPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Ciringer in  Marjan Dobaja,   

   

 

Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Sp. In Zg. Gorica tov. Srečko Rojs 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. Skupščina GZ Maribor 

3. Strokovna ekskurzija GZ Maribor 

4. Prošnja PGD Dvorjane za pomoč 

5. Srečanje s pobrateno GZ Goriško – 45 let 

6. Srečanje s pobrateno GZ Kraljevo – 40 let 

7. Organizacija srečanj (veteranov, članic, mentorjev, sodnikov) v letu 2021 

8. Dan gasilcev GZ Maribor 2022 – razpis 

9. Plenum GZS 

10. Koledarji GZ Maribor 2022 

11. Računovodkinja GZ Maribor 

12. Operativne zadeve (ocenjevanje društev, izobraževanje, …) – poveljnik 

13. Vprašanja in pobude 

14. Razno  

 

 

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

 

 

Ad. 1 

 

Zapisnik oz. sklepe prejšnje 8. seje UO je predstavil predsednik. Ugotovljeno je bilo, da so bili 

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

 

 

Ad. 2 

 

Predsednik pove, da smo po zakonu dolžni sklicati skupščino, zato predlaga članom UO, da letos prav 

tako kot lani zaradi epidemioloških razmer skličemo skupščino korespondenčno. Vse plane in 

poročila je UO potrdil že na svoji 7. seji, zato ni potrebno še enkrat razpravljati o tem. Predsednik 

predlaga naslednje člane v organe skupščine.  

 

1. Delovno predsedstvo: 

• Predsednik David Kumer 

• Član - Boštjan Frangež 

• Član - Tomo Glavica 

 

2. Overovatelja zapisnika: 

• Aleš Ciringer 

• Peter Šipek 

 

3. Zapisnikar:  

• Dušan Mikl 

 

Po krajši razpravi se člani strinjajo s predlogom predsednika in sprejmejo  

 

SKLEP ŠT. 2:  UO skliče korespondenčno skupščino, ki bo trajala 10 dni od 15. 11. 2021 

do 25. 11. 2021 do polnoči.     

 

SKLEP ŠT. 3:  UO potrdi predlagane člane v organe skupščine.  

 

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

elektronski pošti.  

 

Ad. 3 

 

Predsednik poda predlog, da letos ne organiziramo strokovne ekskurzije za člane UO, NO in 

poveljstva, zaradi trenutne situacije z epidemijo. Predlaga pa, da jo organiziramo naslednje leto skupaj 

z zaključkom mandata. Planirana sredstva prenesemo v naslednje leto in skupaj s sredstvi naslednjega 

leta organiziramo večdnevno strokovno ekskurzijo v Srbijo. S tem bi obeležili tudi 40 let pobratenja 

s Kraljevim, katerega smo letos žal obeležili v okrnjeni zasedbi. Ekskurzija bi bila v mesecu maju 

2022, predvidoma od petka 13. 5. do ponedeljka 16. 5. 2022.  

 

SKLEP ŠT. 4:  UO potrdi organizacijo strokovne ekskurzije za člane UO, NO in 

poveljstva v letu 2022 v Srbijo.  
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Ad. 4 

Prostovoljno gasilsko društvo Dvorjane, nam je poslalo prošnjo za pomoč pri izgradnji novih gasilskih 

garaž. Obširno je zadevo predstavil predsednik PGD Dvorjane tov. David Kumer. Predsednik 

predlaga, da prošnji ugodimo in društvu nakažemo 300,00 eur. 

 

 

SKLEP ŠT. 5:  UO potrdi finančno pomoč PGD Dvorjane v višini 300,00 eur.  

 

 

Ad. 5 

 

V letošnjem letu obeležujemo 45 let od pobratenja z Gasilsko zvezo Goriške. V letošnjem planu 

imamo srečanje pri nas v Mariboru. S predsednikom GZ Goriške smo se že dogovarjali. Potrebno bo 

se dogovoriti za termin in plan srečanja.  

 

SKLEP ŠT. 6:  UO pooblasti tajnika GZ, da se dogovori s predsednikom GZ Goriške za         

termin in organizira srečanje ali letos ali naslednje leto.  

   

 

Ad. 6 

 

Predsednik na kratko predstavi srečanje s prijatelji iz GZ Kraljevo. Delegacija GZ Maribor v sestavi 

5 članov je v času od 24. 9. do 28. 9. 2021 obiskala Kraljevo ob 40 letnici pobratenja in 90 letnici 

DVD Kraljevo. 

 

 

Ad. 7 

 

Predsednik komisije za veterane tov. Peter Šipek pove, da je srečanje planirano 9. 12. 2021 v Koreni. 

Vse je že dogovorjeno in rezervirano. V kolikor se srečanje zaradi epidemije ne bi moglo organizirati, 

Peter predlaga, da vsakemu veteranu pripravimo manjše darilo. Pravico imajo veterani starejši od 63 

let in veteranke starejše od 55 let. Nadalje Peter poroča o aktivnostih veteranov. Imeli so dve 

tekmovanji v PGD MB Studenci in v PGD Razvanje. Določene desetine so se udeležile tudi 

tekmovanja v PGD Prepolje. 

Predsednica komisije za članice tov. Darja Kodrič pove, da so članice letos že imele srečanje v mesecu 

januarju in da planirajo srečanje v januarju 2022. Razvila se je razprava glede financiranja srečanj 

članic.  

 

SKLEP ŠT. 7:  UO potrdi organizacije srečanj (veteranov, članic, sodnikov in mentorjev) 

po pogojih za zajezitev širjenja Covid 19. Glede financiranja se sledi 

sklepom poveljstva. Vsa srečanja se organizirajo pod okriljem GZ.   

 

 

Ad. 8 

 

 

Letos že drugo leto zapored nismo mogli organizirati dneva gasilcev zaradi epidemije Covid 19. 

Upamo, da ga v letu 2022 bomo lahko organizirali, zato bomo razpisali razpis za organizatorja dneva 

gasilca za leto 2022. 
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Razpis bomo poslali na društva v obliki okrožnice. Društva se lahko prijavijo najpozneje do 6. 12. 

2021 in na naslednji seji bomo potrdili organizatorja. 

 

SKLEP ŠT. 8:  Na vsa društva se pošlje razpis v obliki okrožnice za organizatorja dneva 

gasilcev GZ Maribor za leto 2022.  Rok za prijavo je 6. 12. 2021. 

 

 

Ad. 9 

 

Predsednik seznani člane UO o plenumu GZS, ki je bil v Celju 2. 10. 2021. Na plenumu je naš član 

tov. Peter Šipek prejel najvišje odlikovanje GZS – kipec Matevža Haceta. Na plenumu sta našo GZ 

zastopala poveljnik Samo Robič in tehnični sekretar Dušan Mikl. 

 

 

Ad. 10 

 

Predsednik predlaga, da tudi letos natisnemo koledar GZ Maribor. Na fotografijah na koledarju bi 

bila vozila PGD iz naše GZ s krajšimi opisi vozil. Društva bomo z okrožnico pozvali, da pošljejo 

fotografije na GZ. Fotografije, ki bomo prejeli do 2. 11. 2021 bomo vključili na koledar.  

 

SKLEP ŠT. 9:  UO podpira predlog izdelave 12 listnega koledarja za leto 2022 z motivi 

gasilskih vozil iz naše zveze.  

 

 

Ad. 11 

 

Predsednik seznani člane UO o zaposlitvi računovodkinje in o samem poteku razpisa. Izvedli smo 

prvi razpis v obdobju 18.6. do 28. 6. 2021. Prijavilo se je 10 kandidatk, vendar imenovana komisija s 

strani UO po opravljenih razgovorih ni izbrala nobene. Razpis smo ponovili v trajanju od 17. 8. do 

27. 8. 2021. Prijavilo se je 8 kandidatov in kandidatk. Komisija je po opravljenih razgovorih izbrala 

Polonco Javornik iz Ruš. Računovodkinjo bomo zaposlili s 1. 11. 2021. Predsednik apelira na društva, 

da računovodstvo prenesejo na GZ, kjer bi lahko opravljali računovodstvo za društva za simbolično 

ceno. Ni namen GZ, da bi ustvarjali profit z delom računovodstva, lahko pa društva finančno 

razbremenimo. 

 

 

Ad. 12 

 

Poveljnik Samo Robič pove, da je poveljstvo imelo 20. septembra sejo v Bohovi. Na kratko opiše 

probleme, ki se pojavljajo pri samem delu v društvih in na zvezi zaradi posledic epidemije. Pojavljajo 

se tudi problemi pri izobraževanju. Zaključili smo tečaj za Višjega gasilca in tečaj za pripravnika. 

Tečaj za pripravnika smo izvedli na daljavo, tečaj za VG pa z zamikom iz lanskega leta. Ponovno se 

je izkazalo da tečaje izvajamo kvalitetno, kar je potrdila tudi izpitna komisija, ki jo določi GZS. V 

mesecu novembru planiramo pričetek tečaja za operativnega gasilca. V pred prijavah je bilo 

prijavljenih kar 73 kandidatov, to so trije razredi. Na poveljstvu smo se odločili, da poskušamo tečaj 

izvesti v živo. Teoretični del bi izvedli do februarja 2022, nato pa praktični del. Ker imamo probleme 

z izobraževanji v IC Pekre, bomo tečaj izvedli v PGD.  Poteka tudi izobraževanje voznikov gasilskih 

vozil, C kategorija. Zaradi epidemije in priporočil NIJZ, ne bomo izvedli večje vaje na nivoju GZ. 

Prav tako ne bomo izvedli razstave v Europarku. Izvedli pa bomo preglede društev oz. ocenjevanje 

društev. Izvedli bomo zadevo malo drugače. Opravili bomo enourni razgovor z vodstvom društev 

(največ štirje člani iz društva) o samem delu in problemih v društvih. Ne bo se ocenjevalo društev. 
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Preko Mariborske regije oz. na nivoju regije smo pritisnili na URSZR glede statusa IC Pekre in same 

problematike samega IC Pekre. Še vedno ni rešena zadeva glede regijskega poligona in vse ostale 

odprte zadeve. 

 

Ad. 13 

 

Pod to točko ni bilo vprašanj in pobud! 

 

Ad. 14 

 

Pod to točko predsednik poda vprašanje glede razpisa GZS za organizatorja kongresa GZS, ki bo v 

letu 2023. 

 

 

SKLEP ŠT. 10:  GZ Maribor ne kandidira za organizatorja kongresa GZS, ki bo leta 2023.  

 

 

 

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. 


