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Članom Upravnega odbora GZ Dolomiti

Dobrova, dne: 03. 07. 2013
Zadeva:

Zapisnik

ZAPISNIK
2. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 26. junija 2013 ob 20.00 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:
Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič, Janez Kušar,
Branko Gabrovšek, Albin Žerovnik, Roman Hribernik, Klemen Droftina, Urška Jankovec,
s pooblastilom – Samo Ščukovt, Klemen Zibelnik, Vinko Kušar
Jože Dolinar

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo poveljnika
4. Potrditev Gospodarske komisije Gasilske zveze Dolomiti
5. Potrditev Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
6. Potrditev prve dotacije društvom
7. Potrditev napredovanj v čine
8. Tekoče delo
9. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 13 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 6:
dnevni red je bil potrjen z 13 glasovi »za«
Seji se pridruži še 1 član Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti.
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan
Peklaj. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 7:
s 14 glasovi »za« se potrdi zapisnik 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
§ Mestna knjižnica Ljubljana prosi vsa društva, da jim posredujejo po en izvod publikacij, ki jih društva
izdajajo. S tem bi pomagali knjižnici ustvariti lokalno zbirko publikacij
§ objavljen je bil razpis za podelitev občinskih priznanj, ki so jih podelili na proslavi ob občinskem prazniku
pretekli petek

§ organiziran je bil piknik za veterane v Podsmreki. Zaradi lepega vremena in kmečkega dela je bila
udeležba mogoče malo manjša, vendar so bili udeleženci zadovoljni, zato se predsednik še enkrat
zahvali PGD Podsmreka za dobro organizacijo
Točka 3. Poročilo poveljnika
Poveljnik svoje poročilo strne v naslednje točke:
§ v zadnjem času je bilo nekaj intervencij in sicer:
§ pripravljen in vsem društvom je bil poslan razpis za izbirno tekmovanje, ki bo v soboto 21. septembra
2013 in nedeljo 22. septembra 2013 v organizaciji Gasilske zveze Horjul
§ po občinskem kvizu gasilske mladine ugotavlja, da se malo gasilskih društev ukvarja s tem tekmovanjem,
saj se je tekmovanja udeležilo samo 5 gasilskih društev s 15 ekipami
§ izdelan oz. popravljen je alarmni načrt, ki se ga bo poslalo na ReCo in gasilsko operativni načrt, ki pa se
ga bo poslalo na Občino Dobrova-Polhov Gradec, da ga potrdi tudi župan
§ prisoten je bil na kongresu Gasilske zveze Slovenije kot delegat naše gasilske zveze. Izvoljena sta bila
nov predsednik (Jošt Jakša – GZ Ljubljana) in poveljnik (Franci Petek – GZ Starše), poveljnik Regije
Ljubljana I Iztok Zajc je bil potrjen za podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, Franc Bradeško pa je kot
predsednik Regije Ljubljana I član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije. Na predlog mladinske
komisije Regije Ljubljana I pa je član mladinskega sveta tudi Klemen Zibelnik
Točka 4. Potrditev Gospodarske komisije Gasilske zveze Dolomiti
Z lani sprejetim Pravilnikom o nabavi vozil je določeno, da z začetkom mandata prične delovati tudi
gospodarska komisija, ki jo sestavljajo poveljnik Gasilske zveze Dolomiti, po en predstavnik sektorja in član,
ki ga predlaga predsednik Gasilske zveze Dolomiti. Pri zbiranju prijav kandidatov za organe in komisije
Gasilske zveze Dolomiti je sektor Šentjošt predlagal Andreja Slovša, društva sektorja Dobrova so predlagala
vsak po enega kandidata, nakar se je sektor Dobrova odločil, da v gospodarsko komisijo predlaga Boruta
Mačka, iz sektorja Polhov Gradec pa je PGD Dvor predlagal Janka Rožnika. Predstavnik PGD Polhov
Gradec smatra, da ta postopek ni bil pravilen. Po razpravi je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 8:
z 14 glasovi »proti« se zavrne sestavo Gospodarske komisije in se pozove sektor Polhov
Gradec, da do srede 03. julija 2013 po uskladitvi v sektorju predlaga člana Gospodarske
komisije
SKLEP 9:
po predlogu člana Gospodarske komisije iz sektorja Polhov Gradec se člane Gospodarske
komisije Gasilske zveze Dolomiti potrdi preko korespondenčne seje
Točka 5. Potrditev Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Poslovnik Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je bil članom upravnega odbora predstavljen na 1.
seji, kjer je bil sprejet sklep, da se članom Poslovnik pošlje v elektronski obliki in na katerega je možno
podati pripombe do 31. maja 2013. V tem roku je bila poslana 1 pripomba k 11. členu Poslovnika, ki je bila
obravnavana in zavrnjena.
Predstavnik PGD Polhov Gradec pa je na seji podal še naslednje pripombe oz. predloge:
§ 4. člen – prvo sejo skliče predsednik Gasilske zveze Dolomiti – črta se besedo dosedanji
§ 10. člen – člana upravnega odbora sta po svoji funkciji samo predsednik in poveljnik – črta se namestnik
predsednika, tajnik in blagajnik
§ 21. člen – seje upravnega odbora vodi predsednik zveze – dodano upravnega odbora
§ 22. člen – člani upravnega odbora morajo biti vabljeni z vabilom – črta se pismenim
§ poglavje VI. – besedo »organi« se zamenja z besedo »komisije«
Na te pripombe oz. predloge prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 10: z 13 glasovi »za« in 1 glasom »proti« se potrdi Poslovnik Upravnega odbora Gasilske zveze
Dolomiti
Točka 6. Potrditev prve dotacije društvom
Od leta 2009 je prva dotacija za redno delo društev razdeljena v dva dela. Prvo dotacijo dobijo društva v
enakem znesku, to je 500 € in sicer v prvi polovici leta. Druga dotacija pa se razdeli po točkah iz točkovnika
o delovanju društva preko celega leta. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 11: z 14 glasovi »za« je odobrena prva dotacija v višini 500 €
V letošnjem letu PGD Podsmreka praznuje 90 letnico delovanja, zato mu po Pravilniku pripada dotacija v
višini 625 €. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 12: z 14 glasovi »za« se potrdi PGD Podsmreka dotacija za praznovanje v višini 625 €
Točka 7. Potrditev napredovanj v čine
V jesenskem času leta 1012 in spomladanskem času leta 2013 je bil končan nadaljevalni tečaj za gasilca na

Dobrovi in v Polhovem Gradcu, ki ga je končalo 52 tečajnikov, zato jim pripada čin gasilec. Z dopolnjenim 18
letom pa pripada čin gasilec tudi 3 tečajnikom, ki so obiskovali nadaljevalni tečaj za gasilca leta 2011 v
Šentjoštu.
Po Posebnih pravilih za prostovoljne gasilce pa 6 predlaganih izpolnjuje pogoj za napredovanje v čin nižji
gasilski častnik II. stopnje.
Seznam predlaganih za napredovanje je priloga zapisniku. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 13: z 14 glasovi »za« se potrdijo vsa napredovanja v čin
Točka 8. Tekoče delo
§ gospodarska komisija je na 1. seji sprejela sklep, da društva popišejo opremo in tehniko (vozila, MB,
črpalke, agregati, osebna zaščitna oprema). Obrazci so bili poslani poveljnikom gasilskih društev. Popis
opreme naj gasilska društva pošljejo do 03. julija 2013
Točka 9. Razno
§ na zadnji seji poveljstva je potekala razprava o spremembi točkovnika za ocenjevanje gasilskih društev.
Sprejet je bil sklep, da poveljnik in poveljniki sektorjev do naslednje seje poveljstva pregledajo zdajšnji
točkovnik in pripravijo predlog za nov točkovnik
§ na gasilskih tekmovanjih (orientaciji, kvizu, gasilskošportnih) se mora mladina identificirati z novimi
izkaznicami pionirja in mladinca. Te izkaznice izdela Gasilska zveza Dolomiti in jih podpiše predsednik
gasilske zveze. Zato pravočasno na Gasilsko zvezo Dolomiti pošljite seznam in slike mladine
§ predstavnik PGD Šentjošt sprašuje, če njihovi ekipi v orientaciji, ki se je uvrstila na državno tekmovanje
pripadajo delovne obleke (3 kom). Po Pravilniku o nagrajevanju tekmovalnih ekip ekipi pripadajo delovne
obleke in tudi njihova ekipa jih bo dobila, seveda, če bo sodelovala na državnem tekmovanju
§ predstavnik PGD Polhov Gradec sprašuje zakaj morajo gasilska društva za tekmovanje v orientaciji in
kvizu gasilske mladine plačevati stroške tekmovanja (startnino), medtem ko za tekmovanje v
gasilskošportnih disciplinah vse stroške plača gasilska zveza
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

