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Maribor; 10. 10. 2018
ZAPISNIK
2. seje upravnega odbora GZ Maribor, ki je bila v četrtek, 4. 10. 2018, ob 18.00 uri v
prostorih PGD Dvorjane.
PRISOTNI:

Slavko Kramberger, Peter Šipek, David Kumer, Dušan Mikl, Stanko
Drevenšek, Anton Blažič, Marjan Dobaja, Samo Robič, Aleš Serdinšek in
Denis Vihar.

UPRAVIČENO ODSOTNA: Darinka Kodrič in Aleš Ciringer.
Pred začetkom seje vse prisotne pozdravi predsednik PGD Dvorjane tov. David Kumer in
zaželi dobrodošlico vsem prisotnim.
Predsednik GZ pozdravi vse prisotne člane upravnega odbora in NO in predlaga dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika
2. Ogled rovov
3. Ekskurzija
4. Plaketa PGD Bohova
5. Europark – mesec požarne varnosti
6. Obiski županov
7. Operativne zadeve – poveljnik
8. Logotip GZ
9. Praznovanje 70. let GZ Maribor v letu 2019
10. Razno
Člani UO se strinjajo s predlaganim dnevnim redom!
Ad. 1
Zapisnik oz. sklepe prejšnje skupne seje je predstavil predsednik.
Ugotovljeno je bilo, da so vsi sklepi prejšnje skupne seje realizirani.
SKLEP ŠT. 1:

Zapisnik prejšnje seje s sklepi, je soglasno potrjen.

Zaradi slabega prenašanja informacij o delu UO na nižje nivoje in širjenja informacij o
slabem delu UO, tajnik predlaga naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 2:

Vse potrjene zapisnike UO objavimo na spletni strani GZ Maribor
in po e pošti pošljemo na društva in članom UO in članom NO.
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Ad. 2
Predsednik poudari, da še vedno nismo realizirali ogleda rovov v TAM –u zaradi visoke vode
v rovih. Predsednik predlaga ogled rovov 18. 10. 2018 ob 17.00. Vsak udeleženec prispeva
5 EUR za soudeležbo ogleda. Rok prijave je 15. 10. 2018. Po ogledu je organizirana malica za
udeležence v PGD Dogoše.
SKLEP ŠT. 3:

18. 10. 2018 se organizira ogled rovov v TAM - u za člane UO,
poveljstva in NO. Za vse udeležence je so prispevek v višini 5 EUR.
Ad. 3

Predsednik predstavi program strokovne ekskurzije za člane UO, NO in poveljstva. Ogledali
si bomo lepoto Bele krajine in gasilski muzej v Metliki. Cena na udeleženca je 68 EUR. So
prispevek je 10 EUR po udeležencu. Ekskurzija bo v soboto 27. 10. 2018. Prijave se zbirajo
na zvezi do 19. 10. 2018. V kolikor ne bo dovolj prijavljenih, povabimo goste, kateri
sodelujejo z GZ.
SKLEP ŠT. 4:

Člani UO se strinjajo s predlogom ekskurzije in potrjujejo
organizacijo
Ad. 4

Predsednik predstavi predlog PGD Bohova, da se podeli predsedniku PGD Bohova posebna
plaketa GZ Maribor za prizadevanja pri pridobitvi novega gasilskega doma. Po krajši razpravi
članov UO se sprejme naslednji
SKLEP ŠT. 5:

PGD Bohova se podeli plaketa GZ za uspešen razvoj društva in
pridobitev novega gasilskega doma.

SKLEP ŠT. 6:

Občini Hoče Slivnica se podeli plaketa GZ za pomoč pri izgradnji
gasilskega doma PGD Bohova.

David Kumer predlaga, da se v pravilnik o priznanjih in odlikovanjih GZ Maribor, vnese
dodaten člen, za podelitve plaket za takšne in podobne primere. Člani UO se strinjajo s
predlogom in bo ta tematika obravnavana na naslednji seji UO.
Ad. 5
Na predlog poveljnika, bo predstavitev gasilcev letos v Europarku v petek 12. 10. 2018 celi
dan. Način predstavitve in kdo bo sodeloval se prepusti organizacijsko poveljniku.
SKLEP ŠT. 7:

Predstavitev gasilcev GZ Maribor se izvede v Europarku 12. 10.
2018.
Ad. 6
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Predsednik predstavi problematiko financiranja GZ. Že na 5. skupni seji UO in poveljstva, ki je
bila 15. 3. 2018 smo se dogovorili, da se konec leta dogovorimo z župani in direktorji podjetij
za povišanje članarine društvom za nemoteno delovanje GZ.
SKLEP ŠT. 4:

Predsednik se zadolži, da se dogovori s poveljniki GPO in JGS za
razgovore z župani.
Ad. 7

Poveljnik poroča o aktivnostih od prejšnje seje. Posebej izpostavi aktivnosti: vaja v PGD
Hoče ob njihovi obletnici, tekmovanje GZ Maribor, tečaj za NGČ na nivoju MB regije,
katerega organizator smo mi, zdravniški pregledi in problematika okrog tega.
Ad. 8
Tajnik predstavi osnutke logotipov za uradni logotip naše zveze. Po krajši razpravi članov
izberemo dva osnutka, katera pa moramo še dodelati in potrditi. Vsem članom UO se
popravljeni logotipi pošljejo po e pošti v predogled. Prav tako bomo oblikovali nova priznanja
in potrdila o napredovanjih.
Ad. 9
Predsednik na začetku poudari, da bomo v letu 2019 praznovali, kar nekaj okroglih obletnic.
Praznovali bomo 150 let gasilstva na Slovenskem, 70 let GZS in 70 let GZ Maribor.
Z pripravami za praznovanje naše obletnice moramo pričeti takoj, zato predlaga, da
imenujemo komisijo za pripravo zbornika zveze in organizacijski odbor za pripravo
praznovanja obletnice.
Predlagajo se naslednji člani za komisijo za pripravo zbornika:
• Predsednik David Kumer
• Član iz občine Rače Fram Denis Vihar
• Član iz občine Miklavž Srečko Horvat
• Član iz občine Hoče Slivnica (sporočijo naknadno)
• Član iz občine Maribor Dušan Mikl
Predlog za organizacijski odbor proslave in praznovanja:
• Predsednik Slavko Kramberger
• Član Samo Robič
• Član Aleš Ciringer
Praznovanje je planirano za mesec oktober 2019. Predsednik se dogovori z direktorjem GB
Maribor o možnosti skupnega praznovanja.

Ad. 10
V tej točki predsednik graja slabo udeležbo gasilcev na proslavi v PGD Miklavž. S skupnimi
močmi moramo v prihodnje zagotoviti večjo udeležbo na podobnih prireditvah. Vse bolj se
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opaža, da se po društvih premalo posveča gasilskim dejavnostim, poudarek na prireditvah na
višjih nivojih (obletnice društev, dan gasilcev, kongres, itd) in vse bolj drugim društvenim
zadevam.
Za organizatorja dneva gasilcev v letu 2019 je že prispela vloga iz PGD Brezje. Glede na to,
da so po sprejetem pravilniku o organizaciji dneva gasilcev edini kandidat, ki izpolnjuje
pogoje, se sprejme naslednji
SKLEP ŠT. 5:

Na društva ne pošljemo razpisa za organizatorja dneva gasilcev.

SKLEP ŠT. 6:

Za organizatorja dneva gasilcev GZ Maribor za leto 2019 se potrdi
PGD Brezje

Zaradi odsotnosti predstavnice članic v UO tov. Darje Kodrič poroča o delu članic tajnik.
Tov. Peter Šipek predstavnik veteranov poroča o delu veteranov in planu dela do konec leta.
Med drugim izpostavi srečanje veteranov naše zveze, ki bo 13. 12. 2018 v PGD Rače. Tov.
Aleš Serdinšek predstavnik mladine predstavi delo z mladino in plan do konca leta. 9. 12.
2018 bo organiziran ogled risanke oz. filma za mlade gasilce v Koloseju.
Predsednik izpostavi problem dotrajane dvižne rampe na dvorišču. Potrebno bo kupiti novo,
zato se je dogovoril z PGD Maribor mesto o 50 % sofinanciranju z naše strani.
SKLEP ŠT. 7:

UO potrdi 50 % sofinanciranje dvižne rampe

Na koncu predsednik poda obrazložitev obiska pri pobrateni GZ Kraljevo.
GZ Kraljevo, nas je povabila na njihov praznik »Dan vatrogascev Srbije«, katerega praznujejo
27. septembra vsako leto. Delegacijo GZ so sestavljali predsednik, tajnik in Slobodan
Stojanović. Hkrati je poklicna enota iz Smedereva in GZ Kraljevo, povabila poklicne kolege
iz Maribora. Gasilsko brigado Maribor sta zastopala direktor in Beno Donko. V sredo 26. 9.
2018 smo se odpravili na pot, v četrtek 27. 9. 2018 smo se skupaj udeležili njihovega
praznovanja, slavnostne seje v skupščini in polaganja venca. V petek 28. 9. 2018 smo na
povabilo obiskali poklicno gasilsko enoto Kraljevo in poklicno gasilsko enoto Smederevo. V
Smederevu smo bili povabljeni tudi k županji. Obiski so bili namenjeni sodelovanju med
poklicnimi enotami Srbije in poklicnimi gasilci Maribora. V soboto 29. 9. 2018 dopoldan smo
sodelovali pri odprtju prenovljene katoliške cerkve po potresu v Kraljevu. Popoldan pa pri
podpisu listine o prijateljskem sodelovanja med PGD Rače in DVD Miločaj v Miločajih. V
nedeljo 30. 9. 2018 smo se vračali domov.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
OPOMBA:

Vsi sprejeti sklepi so bili sprejeti z večino članov UO GZ Maribor.

Tehnični sekretar:
Dušan Mikl l. r.

Poveljnik:
Samo Robič l. r.

Predsednik:
Slavko Kramberger l. r.
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