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GASILSKA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA

ZAPISNIK
1. redne seje Upravnega odbora in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica, ki je potekala v četrtek,
3. 5. 2018, ob 19. uri v dvorani PGD Oplotnica.

Sejo je vodil predsednik GZ Slovenska Bistrica Ačko Franc, v nadaljevanju predsedujoči.
Prisotni:

Miran Čoh, Suzana Ramšak, Igor Brajlih, Davorin Vošinek, Alojz Gosnik, Marko Gracej, Jože
Brdnik, Lovro Metikoš, Miroslav Domadovnik, Jože Fifer, Boštjan Plajh, Uroš Kovač, Boris
Ramšak, Franc Pahič, Aleš Podlesnik, Branko Hojnik, Anton Tramšek, Dušan Goričan,
Robert Kampl, Miran Furek, Robert Jeršič, Franc Turk, Boris Keršič, Ludvik Gošnak, Jožef
Brglez, Andrej Naveršnik, Damijan Selinšek, Boštjan Vehovar, Vinko Kunej, Vlado Kolar,
Momir Metikoš, David Prelog, Fran Ačko, Slavko Pitrof, Lavra Slatenšek.

Opravičeni: Jožica Pečovnik, Dušan Vižintin, Božidar Vivod, Milan Šega.
Prisotni člani NO: Ksenija Pristovnik, Matjaž Leskovar, Alojz Kocijančič, Mirko Slatenšek in Franc Špes.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvoritev in pozdrav
Pregled in potrditev zapisnika 16. Seje UO in Poveljstva
Poročilo o primopredaji
Formiranje UO in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica
Predlog za Komisijo za priznanja in odlikovanja
Pregled plana dela za leto 2018
XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 18. in 19. maja, Ptuj
Operativne zadeve
Razno

1. Otvoritev in pozdrav
Predsedujoči je pozdravil prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna, saj je prisotnih 32 članov Upravnega
odbora in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica.
Predsedujoči predstavi uradne ure GZ, ki so ob sredah 18. – 19. ure, na sedežu GZ. Telefonska številka,
ki jo je uporabljala tajnica GZ (031 332 153) ni več v uporabi. Predstavi idejo za naslednje volitve in
sicer, da se izkoristi predvolilni čas in se ustanovi forum za postavljanje konkretnih vprašanj
kandidatom. Predsedujoči poudari pomen konstruktivne razprave na vseh sestankih GZ Slovenska
Bistrica, da bomo lahko sprejemali učinkovite sklepe in tako učinkovito izpeljali mandat.
Predsedujoči poda predlog dnevnega reda in le tega poda z dvigom rok v potrditev.
Sklep št. 1:
1. redna sej Upravnega odbora in Poveljstva je sklepčna.
Sklep št. 2:
Potrdi se predlagani dnevni red.
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2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje UO in Poveljstva
Predsedujoči povzame zapisnik 16. seje UO in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica. Zapisnik da na
glasovanje.
Predlog zapisnika je soglasno sprejet.
Predsedujoči informativno pregleda tudi zapisnik 63. skupščine GZ, ki je objavljen na spletni strani
GZSB.
Sklep št. 3:
Potrdi se zapisnik 16. seje UO in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica.

3. Poročilo o primopredaji
Predsedujoči poda poročilo o primopredaji. Baza podatkov je v računalniku in arhivu. Predali so vso
opremo, gesla in arhiv. Zahvali se za korektno predajo, bivšemu predsedniku, poveljniku in tajnici.
4. Formiranje UO in Poveljstva GZ Slovenska Bistrica
Celotnega upravnega odbora in poveljstva nismo formirali na skupščini GZ. Na konstitutivnih sejah, 25.
4. 2018 mladinske komisije, komisije za članice in komisije za veterane so si člani posameznih komisij
sami izbrali predsednike, ki bodo tudi člani upravnega odbora GZ Slovenka Bistrica. Sej so se udeležili
vsi člani posameznih komisij.

Člani Mladinske komisije GZ Slovenska Bistrica, so za svojo članico predlagali Suzano Ramšak, iz PGD
Oplotnica in njeno namestnico Urško Drozg, iz PGD Poljčane.
Članice so za predsednico Komisije za članice predlagali Jožico Pečovnik, iz PGD Pragersko in njeno
namestnico Karmen Gros Hrastnik iz PGD Poljčane.
Člani Komisije za veterane so za predsednika komisije predlagali Miroslava Domadovnika iz PGD
Zgornja Polskava in njegovega namestnika Ladislava Steinbacherja, iz PGD Zgornja Bistrica.
Predsedujoči povzame predlog za člane upravnega odbora – Suzana Ramšak, Jožica Pečovnik in
Miroslav Domadovnik ter ga poda na glasovanje. Člani so soglasno potrjeni.

Predsedujoči predstavi svojega namestnika Slavka Pitrofa, ki ga ni bilo na skupščini na kateri je bil
predlagan in izvoljen. Predstavi, da bo potrjevanje sofinanciranja opreme in zavarovanja po pooblastilu
potrjeval namestnik predsednika.
Predstavi se konstitutivna seja Nadzornega odbora. Za predsednika so si izvolili Mirka Slatenška. Danes
so na seji prisotni vsi člani Nadzornega odbora.

25. 4. 2018 je potekala 1. seja Poveljstva GZ Slovenska Bistrica, na kateri je poveljnik GZ predstavil
predloge za pomočnike poveljnika GZ, in sicer: Franc Stopar (pomočnik poveljnika za gasilstvo v
podjetjih), Davorin Vošinek (pomočnik poveljnika za gasilsko tehniko), Boštjan Plajh (pomočnik
poveljnika za gasilska tekmovanja), Momir Metikoš (pomočnik poveljnika za radijske zveze), Božidar
Vivod (pomočnik poveljnika za strokovno usposabljanje), Boris Kos (pomočnik poveljnika za zaščito
dihal), Marjana Sagadin (pomočnik poveljnika za prvo pomoč) in Milan Šega (pomočnik poveljnika za
nevarne snovi).
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Predsedujoči, da predlog za člane poveljstva v razpravo in glasovanje. Predlog je soglasno sprejet.
Predsedujoči za vodstvo zveze predlaga tudi izplačilo potnih stroškov in sicer v enaki vrednosti kot so
bili do sedaj (83,46 € za predsednika in poveljnika ter 208,65 € za tajnika). Predsedujoči predstavi tudi,
da se potni stroški predsednika razdelijo na pol in polovico prejme namestnik predsednika.
Po kratki razpravi se soglasno sprejme sklep.

Sklep št. 4:
Potrdi se člane upravnega odbora: Suzana Ramšak (predsednica Mladinske komisije), Jožica
Pečovnik (predsednica Komisije za članice) in Miroslav Domadovnik (predsednik Komisije za
veterane).

Sklep št. 5:
Potrdi se pomočnike poveljnika GZ Slovenska Bistrica: Franc Stopar (pomočnik poveljnika za gasilstvo
v podjetjih), Davorin Vošinek (pomočnik poveljnika za gasilsko tehniko), Boštjan Plajh (pomočnik
poveljnika za gasilska tekmovanja), Momir Metikoš (pomočnik poveljnika za radijske zveze), Božidar
Vivod (pomočnik poveljnika za strokovno usposabljanje), Boris Kos (pomočnik poveljnika za zaščito
dihal), Marjana Sagadin (pomočnik poveljnika za prvo pomoč) in Milan Šega (pomočnik poveljnika
za nevarne snovi).

Sklep št. 6:
Potni stroški za vodstvo gasilske zveze: 90€ predsednik GZ Slovenska Bistrica, 90 € poveljnik GZ
Slovenska Bistrica in 210 € tajnik GZ Slovenska Bistrica. Sklep o potnih stroških se letno novelira.
5. Predlog za Komisijo za priznanja in odlikovanja
Predsedujoči predstavi predlog za tri-člansko Komisijo za priznanja in odlikovanja, in sicer za
predsednika Davorina Vošineka in člana Matjaža Leskovarja ter članico Lavro Slatenšek.

Sklep št. 7:
Člani Komisije za priznanja in odlikovanja so:
-

Predsednik: Davorin Vošinek,
Član: Matjaž Leskovar,
Članica: Lavra Slatenšek.

6. Pregled plana dela za leto 2018
-

Florjanova maša, 6. 5. 2018, na Videžu. Vabilo je na spletni strani, kotizacija 5 €,
Srečanje članic, 9. 6. 2018, Zg. Bistrica, kotizacija 15 €,
Srečanje veteranov, začetek oktobra, PGD Oplotnica, kotizacija je 18 €
Tekmovanje GZ Slovenska Bistrica organizira PGD Tinje,
21. in 22. september - 130. letnica PGD Poljčane (30 € kot dogovorjeno darilo ob obletnicah so
nakazala vsa društva),
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-

-

-

1. izbirno tekmovanje za mladino (razpis je objavljen na spletni strani). Predhodno ne moramo
realizirati letošnjo tekmovanje GZ. Predlaga se, da se tekmovanja udeležijo tekmovalne enote,
ki so bile na tekmovanju GZ v minulem letu najboljše, čeprav niso tekmovale v enaki vaji. Če
katera izmed teh ne želi tekmovati, mora to sporočiti, da ima naslednja tekmovalna enota
možnost. Prijave do 25. 5. 2018. Za našo GZ velja kvota po ena enota iz posamezne kategorije,
Tečaj za operativnega gasilca se je zaključil v Poljčanah, začel se je drugi v Oplotnici,
Iskanje možnosti za nove prostore – glede na pretekle slabe izkušnje se bo zadevi pristopilo
dosledno, vsi zaključki se bodo sprejemali demokratično po načelu večine. Na osnovi
dogovorjenih sklepov se bodo zadeve pogodbeno urejale,
Avto GZ Slovenska Bistrica, predlogi članic do naslednje seje,
Strokovna ekskurzija upravnega odbora in poveljstva GZ, se organizira v mesecu oktobru,
pripravijo se predlogi,
Letovanje mladine GZ Slovenska Bistrica,
Konstruktivne seje UO, Poveljstva in vseh komisij,
Analize večjih intervencij,
Dosledno ohranjanje ugleda gasilstva.

Sklep št. 8:
Za srečanje veteranov in članic ostaja kot je bilo: veterani 18 € po osebi, članice 15€ po osebi.
Sklep št. 9:
Prvega izbirnega tekmovanja gasilske mladine se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so najboljši
rezultat v svoji kategoriji dosegle v letu 2017 na tekmovanju GZ Slovenska Bistrica.
7. XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 18. in 19. maja, Ptuj
Predsedujoči predstavi potek parade, vse informacije o paradi in načrti so objavljeni na spletni stani
gasilec.net. Prenese opravičilo in napotke regijskega poveljnika, Dušana Vižintina, da se današnje seje
ni mogel udeležiti.
Po zapisniku Poveljstva Podravske regije poveljnik GZ predstavi potrebo po udeležbi gasilcev, opreme
in vozil. Predlaga se da vsako društvo pošlje tudi svojega praporščaka.
Vsako društvo poveljniku sporoči število udeležencev na paradi, ki bo 19. 5. 2018, ob 16.uri (zbor ob
15.uri), na Ptuju. Prevoz se bo organiziral z GVMi po društvih.
8. Operativne zadeve
Seja poveljstva je potekala 25. 4. 2017. Na seji je poveljnik predstavil tudi opremo in njeno razdelitev
iz sredstev požarnega sklada:
-

IDA (1x PGD Zg. Bistrica, 1x PGD Šmartno na Pohorju),
Mobilne radijske postaje (1x PGD Videž in 1x PGD Kebelj)
Ročne radijske postaje (1x PGD Oplotnica, 1x PGD Poljčane, 1x PGD Sp. Polskava, 1x PGD Tinje,
1x Slovenska Bistrica)
Pozivniki (2x PGD Makole, 4x PGD Oplotnica, 2 PGD Poljčane, 3x PGD Slovenska Bistrica, 2x
PGD Zg. Polskava, 2x PGD Kebelj, 2x PIGD Impol, 2x PGD Zg. Bistrica, 2x PGD Laporje, 2x PGD
Šmartno na Pohorju, 2x PGD Tinje, 2x PGD Pragersko, 2x PGD Sp. Polskava, 2x PGD Videž).
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Poveljniki posameznega društva na mail momir.metikos@urszr.si sporočijo nosilce prejetih pozivnikov.
9. Razno
Naslednja seja: PGD Šmartno na Pohorju.
Društva sporočijo prijave za Florjanovo mašo.
Na spletni strani je objavljena obračunska tabela za članarino, rezervni sklad in operativni tečaj za
gasilca, ki je potekal v Poljčanah.
Predsedujoči poudari nalogo po planu dela o spremembi statuta GZ Slovenska Bistrica. Predlaga, da je
najbolje počakati na spremembo Zakona o gasilstvu, ki je v pripravi, takrat se bo vneslo tudi predlagano
dopolnilo, da v primeru da predlagana funkcionarja prejmeta enako število glasov o izbiri odloča žreb,
za NO pa je izvoljenih prvih 5 kandidatov, ki so prejeli največ glasov in ni pogoj večina kot pri
funkcionarjih GZ.
PGD Laporje predstavi strošek za prehrano na 63. skupščini. Predlagajo, da se v prihodnje za volilno
skupščino poveča predviden strošek (1300 € ni dovolj za pokritje stroškov), PGD Laporje razlike ne bo
zaračunalo).

Seja je bila končana ob 20.15.

Zapisala:
Tajnica GZ Slovenska Bistrica,
Lavra SLATENŠEK

Predsednik GZ Slovenska Bistrica,
Ačko Franc
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