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Zapisnik

ZAPISNIK
4. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. septembra 2013 ob 19.30 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Janez Kušar, Božidar Žvokelj,
Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Klemen Droftina
s pooblastilom – Veronika Kržišnik

Ostali prisotni:
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. in 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo poveljnika
4. Potrditev startnine za občinska tekmovanja v orientaciji in kvizu
5. Potrditev točkovnika
6. Tekoče delo
7. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 15: dnevni red je bil potrjen z 11 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. in 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 2 in 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan
Peklaj. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 16: z 11 glasovi »za« se potrdi zapisnik 2. in 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
 sektor Dobrova je poslal dopis, v katerem navajajo, da so sklenili, da nadaljujejo s tedensko rekreacijo v
športni dvorani na Dobrovi. V razpravi so bili prisotni mnenja, da je po lanskem poročilu o udeležbi, le-ta
premajhna in društva niso pripravljena sofinancirati rekreacije. Zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 16: z 11 glasovi »proti« se za rekreacijo ne najame športne dvorane na Dobrovi
 vsem gasilskim društvom je bil poslan dopis za prijavo na strokovno ekskurzijo veteranov. V tem trenutku
je avtobus poln, zato prijav ne sprejemamo več, čeprav so kandidati še trije. Eventuelne odjave sporočite
predsedniku komisije za veterane Janezu Kušarju (041 774 338), da lahko obvesti omenjene tri kandidate

Točka 3. Poročilo poveljnika
Poveljnik poda poročilo za obdobje med drugo in četrto sejo:
 v tem času je bilo 10 intervencij in sicer: 2 x prometna nesreča, 2 x podrto drevo na cesti, 2 x odpiranje
vrat, 3 x odstranjevanje sršenjega gnezda, 1 x iskrenje v trafo postaji in 1 x odprava posledic
onesnaženja vode
 v mesecu avgustu smo se na poziv poveljnika Regije Ljubljana I Iztoka Zajca udeležili intervencije na
Trstelju. Sodelovali so gasilci PGD Dvor, PGD Podsmreka, PGD Hruševo in PGD Polhov Gradec.
Organizacija in vodenje te intervencije je bilo vzorno. Podatke o udeležbi smo poslali na Gasilsko zvezo
Slovenije. Vsem sodelujočim PGD se Gasilska zveza Slovenije zahvaljuje za sodelovanje in jim podeljuje
zahvalo
 bliža se izbirno občinsko gasilsko tekmovanje. Zadnji rok za odjavo prijavljenih tekmovalnih ekip je 14.
september 2013
Točka 4. Potrditev startnine za občinska tekmovanja
Za občinska tekmovanja v orientaciji in kvizu so gasilska društva plačevala startnino kot zagotovilo sigurne
udeležbe in za kritje stroškov prehrane za tekmovalce. Na 2. seji Upravnega odbora je Roman Hribernik
postavil vprašanje, zakaj moramo za ta tekmovanja plačevati startnino, medtem, ko za tekmovanje v GŠTD
vse stroške plača Gasilska zveza Dolomiti. Strošek obeh omenjenih tekmovanj je bil v letih 2008 do 2013 od
120 do 390€.
Po razpravi je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 17: z 11 glasovi »proti« se potrdi predlog, da startnino za orientacijo in kviz plača Gasilska zveza
Dolomiti
Točka 5. Potrditev točkovnika
Na 2. seji poveljstva Gasilske zveze Dolomiti je bil sprejet sklep, da gasilska društva lahko do 03. julija 2013
pošljejo predloge za spremembo točkovnika za ocenjevanje društev.
V roku ni prispel noben predlog za popravek točkovnika s strani gasilskih društev, vodstvo gasilske zveze pa
je kljub temu predlagalo popravek točkovnika in sicer:
 pri poglavju »udeležba na sejah organov Gasilske zveze Dolomiti« se popravi:
 doda se alinea »udeležba na skupščini«, ki se točkuje s 5 točkami za vsakega udeleženca na
posamezno zasedanje
 doda se alinea »udeležba na sejah gospodarske komisije«, ki se točkuje z 2 točkama za vsakega
člana
 ukine se alinea »udeležba na sejah Arbitraže«, ker tega organa ni več
 pri poglavju »tekmovanja« se popravi:
 ukine se alinea »udeležba na državnem tekmovanju, ker te ekipe se nagradi po Pravilniku o
nagrajevanju tekmovalnih ekip
 zmanjšajo se točke za dosežena prva tri mesta na državnem tekmovanju in sicer za 1. mesto na 100
točk, za 2. mesto na 75 točk in za 3. mesto na 50 točk
 pri poglavju »izobraževanje« se popravi:
 ukine se alinea »društvo, ki pripravi učilnico in organizira tečaj«, ker društvo za pripravo tečaja
prejme dotacijo
 ukine se alinea »tečaj za poveljnika društva«, ker tega tečaja Gasilska zveza Slovenije ne organizira
več
 ukine se alinea »tečaj za visokega gasilskega častnika«, ker tega tečaja se lahko udeleži le član, ki
deluje v organih Gasilske zveze Slovenije
 pri poglavju »preverjanje radijskih zvez in pozivnikov« se popravi:
 doda se alinea »testiranje pozivnikov«, ki se točkuje z 10 točkami za vsako v roku poslanem poročilu
 pri poglavju »vaja ob pregledu društva« se popravi:
 pri vaji za pregled se ukine zgornja meja točkovanja, ampak se vaja točkuje po kriterijih, ki so bili
pripravljeni in potrjeni na poveljstvu
 za udeležbo operativnih članov pa se upošteva število operativnih članov (brez pripravnikov in
veteranov), ne glede na kategorizacijo in sicer po 2 točki za vsakega člana
Predlog popravkov je bil obravnavan na 3. seji poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki so bili potrjeni, zato je
bil soglasno potrjen tudi točkovnik, po katerem se bo do nadaljnjega ocenjevalo delo gasilskih društev preko
celega leta.
Kljub temu, so prisotni še na tej seji predlagali določene spremembe točkovnika, vendar se sprememb ne
more upoštevati, ker je rok za oddajo predlogov potekel in točkovnik je bil potrjen na Poveljstvu Gasilske
zveze Dolomiti, zato je Upravni odbor sprejel:
Na te pripombe oz. predloge prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 18: z 10 glasovi »za« in 1 glasom »proti« se potrdi točkovnik za ocenjevanje gasilskih društev

Točka 6. Tekoče delo
 letošnji pregledi gasilskih društev se bodo odvijali po spremenjenem načinu. Gospodarska komisija je
pregledala vzdrževanje opreme in tehnike. V mesecu oktobru 2013 pa še pregled administracije in vsako
društvo bo izvedlo pokazno vajo
Točka 7. Razno
 predsednik razdeli članom predlog razporeda občnih zborov za leto 2014
 ob pregledu gospodarske komisije se je pojavil problem vodenja potnih nalogov po društvih, Ker društva
vodijo potne naloge na različne načine in je na te načine imela gospodarska komisija pripombe in društva
niso dobila točk, je upravni odbor sprejel:
SKLEP 19: vsem društvom se pošlje obrazec potnega naloga, na katerem se bodo beležile vožnje z
gasilskimi vozili
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
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