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Članom Upravnega odbora GZ Dolomiti

Dobrova, dne: 11. 12. 2013
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Zapisnik

ZAPISNIK
5. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 06. decembra 2013 ob 18.00 uri v prostorih
gostilne »Pri Pratkarju« v Polhovem Gradcu.
Prisotni:
Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Plestenjak, Janez Kušar,
Božidar Žvokelj, Branko Gabrovšek, Andrej Plestenjak, Peter Otorepec, Rok Setnikar, Albin
Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina, Urška Jankovec
Tadej Košir, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože Sečnik,
Jože Kožuh, Srečko Sečnik, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Dominik Jesenko,
Peter Skopec, Borut Maček, Primož Grom

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
5. Potrditev druge dotacije
6. Potrditev dotacije za PGD Butajnova-Planina in PGD Polhov Gradec
7. Občni zbori gasilskih društev
8. Potrditev napredovanj v čine
9. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 16 članov upravnega odbora,
kar zagotavlja sklepčnost seje upravnega odbora
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 20: dnevni red je bil potrjen z 16 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan
Peklaj. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 21: z 16 glasovi »za« se potrdi zapisnik 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
§ PGD Radmirje je poslalo prošnjo za pomoč pri izgradnji novega gasilskega doma. Upravni odbor
Gasilske zveze Dolomiti je sprejel:
SKLEP 21: ker v finančnem planu niso predvidena sredstva za gasilske domove, prošnji ne ugodimo
oz. ne prispevamo finančnih sredstev

§ Gasilska zveza Slovenije je objavila Razpis izobraževanj za leto 2014, ki je bil poslan na vsa gasilska
društva. Vse prijave na tečaje so bile s strani Gasilske zveze Dolomiti potrjene. Gasilska zveza Slovenije
pa je že razporedila tečajnike za uporabnika dihalnega aparata, za ostale tečaje pa bo razpored znan še
do konca leta
§ jutri (v soboto 07. decembra 2013) komisija za članice organizira v gasilskem domu v Polhovem Gradcu
prednovoletno srečanje gasilk. Vabilo je bilo poslano na vsa gasilska društva in članicam komisije
§ prejeli smo dopis oz. informacijo o inšpekcijskem nadzoru gasilskih zaščitnih oblek, ki ga izvaja
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na dopisu je pojasnjeno kako nadzor
poteka
§ Gasilska zveza Slovenije nas je opozorila, da je prišlo do zlorabe pravic uporabnika za program Vulkan,
kjer je bila v jeseni dvema članoma popravljena stopnja splošne izobrazbe, da sta se lahko prijavila na
tečaj za vodjo enot.
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika s pregledom dela v letošnjem letu:
§ na volitvah po gasilskih društvih je prišlo do zamenjav, saj se je v gasilskih društvih zamenjalo 7
predsednikov in 5 poveljnikov, po volitvah na Gasilski zvezi Dolomiti so se imenovale vse komisije, tudi
gospodarska komisija, ki tudi že uspešno deluje
§ na predlog poveljstva je bil potrjen nov točkovnik za ocenjevanje društev
Poročilo poveljnika:
§ ugotavlja, da je bilo v letošnjem letu več intervencij kot v prejšnjem letu in sicer 32, kjer je sodelovalo cca
270 gasilcev z 55 vozili. Povečalo se je število prometnih nesreč, kar nekajkrat pa smo uničevali tudi
predvsem sršenja gnezda
§ velik uspeh smo dosegli na tekmovalnem področju, saj smo imeli ekipo na olimpiadi v Franciji (člani A
PGD Šentjošt), na državno tekmovanje leta 2014 pa se je uvrstilo 5 ekip (pionirji, pionirke in mladinci –
PGD Dvor, mladinci in člani A – PGD Šentjošt)
§ po prejetih planih nabave opreme je gospodarska komisija pripravila seznam opreme, ki je naročena in
bo razdeljena po dobavi dobavitelja, razen zaščitnih oblek, kjer je dobavni rok cca 3 mesece
§ zahvali se vsem za uspešno in korektno sodelovanje
Točka 4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Finančni plan za leto 2013 je bil potrjen na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti. Na prihodkih se je zmanjšala
postavka proračunska sredstva, povečali pa sta se postavki požarnih taks in drugih prihodkov, tako, da je
skupaj prihodkov več za cca 6.500 €. Med odhodki pa je ostalo 7.050 € od investicijskih sredstev, ki se bodo
namenila naslednjemu PGD, ki bo nabavljalo novo gasilsko vozilo, ostala razpoložljiva sredstva pa se
razporedijo na postavke, kjer je sredstev zmanjkalo.
V razpravi so sodelovali:
§ Roman Hribernik – zanima ga zakaj so bila sredstva zmanjšana na postavki zdravniških pregledov –
odgovori mu tajnik, ki pravi, da to ni edina postavka, ki je zmanjšana, je pa kljub temu zdravniški pregled
opravilo 31 gasilcev. Res je, da vsa gasilska društva nimajo zdravstveno pregledanih toliko operativnih
gasilcev kot jih zahteva kategorizacijo. Da zagotovimo to kvoto bi potrebovali med 12.000 in 15.000 €.
§ tajnik Franc Zibelnik pojasni, da je v postavki »Prenos v leto 2014« 7.050 € investicijskih sredstev za
vozila in dobrih 6.000 € za delo v prvih mesecih naslednjega leta
Po razpravi je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 22: z 15 glasovi »za« in 1 glasom »proti« se potrdi rebalans finančnega plana Gasilska zveza
Dolomiti
Rebalans finančnega plana je priloga zapisnika.
Točka 5. Potrditev druge dotacije
Osnova za izračun druge dotacije so bile točke, ki so jih gasilska društva dobila ob pregledu društev. Po
končanih pregledih je bil točkovnik poslan gasilskim društvom. V roku so bili poslani ugovori na ocenjevanje.
Vsem trem so bili posredovani pisni odgovori. Nekatere pripombe so bile uspešno rešene in so bile dodatno
priznane točke.
Od izračunane dotacije na osnovi točkovnika so bili odvzeti in prišteti stroški, kot že vrsto prejšnjih let.
Ker na izračunano drugo dotacijo gasilskim društvom ni bilo pripomb je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 23: z 16 glasovi »za« je bila potrjena druga dotacija gasilskim društvom
Izračun druge dotacije je priloga zapisniku.
Točka 6. Potrditev dotacije za PGD Butajnova-Planina in PGD Polhov Gradec
V letu 2013 je bilo vlomljeno v gasilski dom na Butajnovi in v Polhovem Gradcu in omenjenema društvoma
odtujena oprema. Prvemu v vrednosti cca 5.000 € in drugemu v vrednosti cca 13.000 €. Gospodarska
komisija se je na 3. seji odločila, da predlaga Upravnemu odboru, da odobri dotacijo za nakup opreme. PGD

Butajnova-Planina se je odločila, da se jim nabavi motorna žaga v vrednosti cca 570 €, kar znese cca 12 %
vrednosti odtujene opreme, v istem razmerju se odobri sredstva (cca 1.550 €) tudi za PGD Polhov Gradec.
Ker na omenjeni predlog ni bilo pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 24: z 16 glasovi »za« je bila potrjena dotacija PGD Butajnova-Planina in PGD Polhov Gradec za
nakup opreme
Točka 7. Občni zbori gasilskih društev
Bliža se začetek leta 2014, ko morajo vsa gasilska društva po statutu izvesti občne zbore. Po predhodnem
dogovoru je razpored občnih zborov gasilskih društev sledeč:
- PGD Brezje
18. 01. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Podsmreka
18. 01. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Butajnova-Planina
25. 01. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Hruševo
25. 01. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Črni vrh
01. 02. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Dobrova
01. 02. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Polhov Gradec
08. 02. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Šentjošt
15. 02. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Zalog
15. 02. 2014 ob 19.00 uri
- PGD Dvor
22. 02. 2014 ob 19.00 uri
Predsednik poudari, da se predstavniki gasilske zveze občnih zborov udeležimo v svečanih uniformah, isto
priporoča tudi predstavnikom sosednjih gasilskih društev, da se jih udeležijo v svečanih uniformah ali vsaj v
delovnih oblekah. Na občnem zboru naj organi gasilska društva podajo poročila, zapisnik občnega zbora pa
pošljite na Gasilsko zvezo Dolomiti do 12. marca 2014.
Točka 8. Potrditev napredovanj v čine
Na osnovi točke 6.1 Posebnih pravil gasilske službe je v letu 2013 izpolnilo pogoje za napredovanje v čin
gasilec I. stopnje 12 članov, gasilec II. stopnje 9 gasilcev, višji gasilec 5 gasilcev in nižji gasilski častnik II.
stopnje 8 gasilcev.
Seznam predlaganih za napredovanje je priloga zapisniku. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 25: z 16 glasovi »za« se potrdijo vsa napredovanja v čin
Točka 9. Razno
§ predsednik predlaga, da v primeru smrti gasilca obvestite tudi gasilsko zvezo, da se tudi predstavniki
gasilske zveze udeležijo pogreba
§ ker večina gasilskih društev vsako leto organizirajo veselice ali imajo proslave ob obletnici delovanja
posameznega društva. Da se ne bi priredilo več veselic na isti dan, posamezna društva sporočajo
datume svojih prireditvah in sicer:
- PGD Črni vrh
02. 08. 2014
praznovanje 30 letnice delovanja PGD
- PGD Polhov Gradec
31. 05. 2014
veselica
- PGD Podsmreka
07. 06. 2014
veselica
- PGD Dobrova
14. 06. 2014
veselica
- PGD Šentjošt
05. 07. 2014
veselica
- PGD Dvor
12. 07. 2014
veselica
Vkolikor ostala gasilska društva želite prirediti veselico izberite proste ostale dneve.
§ v začetku leta poteče zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Do konca leta bodo
poveljniki prejeli seznam gasilcev, ki so zavarovani v letu 2013. Seznam preglejte in do roka sporočite
spremembe
§ na trgu se pojavljajo zaščitne obleke in zaščitni kombinezoni, ki niso tipizirani s strani Gasilske zveze
Slovenije, zato se s temi oblekami in kombinezoni ne more sodelovati na razpisu za sofinanciranje
nabave zaščitne opreme. Gasilska društva se pred nakupom odločite o nabavi takih zaščitnih oblek
Predsednik se ob koncu leta zahvaljuje za sodelovanje v organih Gasilske zveze Dolomiti in vse prostovoljno
delo, ki ga opravljate člani po gasilskih društvih. Vsem želi vesele božične praznike in srečno novo leto 2014,
da bi gasilska društva imela čimmanj dela na intervencijah.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

