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Zapisnik

ZAPISNIK
9. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. decembra 2014 ob 18.00 uri v Pograjskem domu v Polhovem Gradcu.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Franc Zibelnik, Mihaela Kožuh, Marjeta Urbančič, Janez
Kušar, Branko Gabrovšek, Andrej Plestenjak, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan
Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina, Urška Jankovec
Dejan Kožuh, Bojan Oven, Roman Pustavrh, Jože Kožuh, Andrej Slovša, Jože Sečnik,
Peter Skopec, Andrej Droftina, Dominik Jesenko, Gregor Peklaj, Janez Stanovnik

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. 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. Predstavitev osnutka Pravilnika o točkovanju društev
7. Občni zbori gasilskih društev
8. Potrditev napredovanj v čine
9. Tekoče delo
10. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 14 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 43: dnevni red je bil potrjen s 14 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan
Peklaj. Ker člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 44: s 14 glasovi »za« potrdi zapisnik 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
 Regija Ljubljana I je v Logatcu organizirala usposabljanje s praktičnimi vajami za članice, ki se ga je
udeležilo 5 članic iz PGD Zalog
 v nedeljo 16. novembra 2014 je bila organizirana ekskurzija za mladino s kopanjem v Termah Čatež.
Udeležilo se ga je okoli 115 otrok z mentorji

 na Igu je bil organiziran posvet za predsednike komisij za veterane. Kratko poročilo poda predsednik
komisije Janez Kušar
 v Murski Soboti je bil organiziran posvet za predsednice komisij za članice, ki se ga naša predsednice
komisije za članice zaradi drugih obveznosti ni mogla udeležeti
 Srednja gozdarska šola Postojna je poslala ponudbo za usposabljanje za varno delo z motorno žago, kjer
obstaja več možnosti tečajev
 v petek 21. novembra 2014 je bil organiziran posvet na temo »Sončne elektrarne in gasilci«. Udeležilo se
ga je preko 40 naših gasilcev
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Namesto poveljnika, ki je bil odsoten, je poročilo podal tajnik:
 v mesecu oktobru je naše področje spet zajeto obilno deževje, posledica katerega so bile spet poplave.
Za to intervencijo, ko smo gasilci opravili cca 3100 ur, je bilo spet pripravljeno obširno poročilo, ki je bilo
predano županu Občine Dobrova-Polhov Gradec in poveljniku Civilne zaščite. Ob tej intervenciji je bilo
porabljenega za 2.800 € goriva. Poveljnik predlaga, da se društvom na osnovi dostavljenih računov
povrne strošek nabavljenega goriva. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 45: s 14 glasovi »za« se potrdi predlog poveljnika, da se povrnejo stroške nabave goriva za
intervencijo ob poplavah
 v januarju se bo začel nadaljevalni tečaj za gasilca. Na tečaj je že možno prijaviti kandidate, ki naj bodo
ob koncu tečaja stari vsaj 18 let. Udeležba na teoretičnem delu tečaja mora biti 70-75%, na praktičnem
delu pa 100%, da bodo kandidati uspešno končali tečaj
 v teku so zdravstveni pregledi gasilcev. V letošnjem letu bo zdravstveni pregled opravilo 66 gasilcev,
tako, da bomo glede na število operativnih gasilcev glede na kategorijo društev, bo imelo zdravstveni
pregled 168 gasilcev, kar predstavlja 92%
 v petek 12. decembra 2014 Gasilska zveza Slovenije organizira delitev opreme, nabavljena s sredstvi,
zbranih v akciji »Stopimo skupaj za gasilce«. Gasilska društva so prejela pogodbe, s katerimi bodo lahko
tudi dvignila opremo.
Poročilo predsednika:
 prisoten je bil na 2 sejah regijskega sveta, kjer so obravnavali osnutke Statuta Gasilske zveze Slovenije
ter Pravilnika o odlikovanjih in priznanjih. Med drugim se predlaga uvedbo enotirnega sistema vodenja,
kar pomeni, da bi bil prvi človek v društvih poveljnik. Sedanji predsednik pa bi bil odgovoren za
administrativni del društva, oznake pa bi mu ostale.
Točka 4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Glede na skupščini potrjen finančni plan, so se prihodki povečali za dodatna sredstva Občine DobrovaPolhov Gradec ob žledolomu. Polovica teh sredstev je bilo namenskih za nabavo poškodovane ali uničene
zaščitne opreme, druga polovica pa je bila porabljena za povračilo stroškov intervencij (žledolom, poplave),
ostala sredstva pa so bila prerazporejena po kontih glede na več ali manj porabljena sredstva
Ker na predlagan rebalans finančnega plana ni bilo pripomb, je upravni odbor je sprejel:
SKLEP 46: s 14 glasovi »za« je potrjen rebalans finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Točka 5. Potrditev druge dotacije
Osnova za izračun druge dotacije so zbrane točke po točkovniku. Po izračunu točk so tri gasilska društva
poslala pripombe, ki so jim bili poslani odgovori. Naknadno so bile priznane dodatne točke. Po izračunu
dotacije so bili posameznim gasilskim društvom odšteti oz prišteti nekateri stroški, kot je bilo dogovorjeno v
preteklih letih (popravila opreme, zavarovanje vozil).
Na izračun druge dotacije so bili podane pripombe:
 PGD Podsmreka se ne strinja z odbitkom neudeležbe ekipe na tekmovanju. Strošek se črta
 PGD Polhov Gradec se ne strinja z odbitkom stroška zdravniških pregledov za udeležbo na tečaju za
gašenje požarov v naravi. Predlagajo, da vse zdravniške preglede financira Gasilska zveza Dolomiti. Tudi
vzdrževanje agregatov, motornih žag ni bilo ocenjeno kot je določeno v točkovniku. Tajnik predlaga, da
se razlika točk za neocenjene agregate prišteje v naslednjem letu.
Ker na predlog ni bilo drugih pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 47: s 14 glasovi »za« se potrdi predlog, da se točke za neocenjene agregate upošteva v
naslednjem letu
SKLEP 48: s 14 glasovi »za« se potrdi predlog, da vse zdravniške preglede financira Gasilska zveza
Dolomiti
SKLEP 49: s 14 glasovi »za« se s popravki potrdi druga dotacija
Izračun druge dotacije je priloga zapisnika.

Točka 6. Predstavitev osnutka Pravilnika o točkovanju društev
Ker je ob pregledu društev nemalokrat prihajalo do vprašanj, kje je zapisano kako se ocenjuje delo društev,
je sedaj pripravljen Pravilnik o točkovanju društev. Ta pravilnik natančno opisuje, kaj in kako se ocenjuje delo
društev, kateri dokumenti morajo biti na vpogled komisiji ob pregledu.
Morebitne pripombe naj gasilska društva posredujejo v pisni obliki do 31. januarja 2015.
Točka 7. Občni zbori gasilskih društev
Bliža se začetek leta 2015, ko morajo vsa gasilska društva po statutu izvesti občne zbore. Po predhodnem
dogovoru je razpored občnih zborov gasilskih društev sledeč:
- PGD Brezje
17. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Podsmreka
17. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Butajnova-Planina
24. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Hruševo
24. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Črni vrh
31. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Šentjjošt
31. 01. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Dobrova
07. 02. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Zalog
07. 02. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Polhov Gradec
14. 02. 2015 ob 19.00 uri
- PGD Dvor
21. 02. 2015 ob 19.00 uri
Predsednik poudari, da se predstavniki gasilske zveze občnih zborov udeležimo v svečanih uniformah, isto
priporoča tudi predstavnikom sosednjih gasilskih društev. Zapisnik občnega zbora pa pošljite na Gasilsko
zvezo Dolomiti v roku 30 dni po občnem zboru.
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 27. marca 2015, poročila za bilten poslati do 01. marca 2015.
Točka 8. Potrditev napredovanj v čine
Na osnovi točke 6.1 Posebnih pravil gasilske službe izpolnjuje pogoje za napredovanje v čin gasilec I.
stopnje 3 člani, gasilec II. stopnje 4 gasilci in višji gasilec I . stopnje 7 gasilcev. Seznam predlaganih za
napredovanje je priloga zapisniku. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 50: z 14 glasovi »za« se potrdijo vsa napredovanja v čin
Točka 9. Tekoče delo
 ker se bliža zimski čas naj društva poskrbijo za pripravo vozil in druge tehnike na nižje temperature oz.
zimski čas
 v zadnjem času so se spet pojavili vlomi v gasilske domove, zato poskrbite za varnost v gasilskih
domovih in upoštevajte sklep 27, sprejet na 6. seji upravnega odbora
Točka 10. Razno
 v izdelavi je bilten o delu bivše Občinske gasilske zveze Ljubljana-Vič-Rudnik, ki bo izšel ob koncu
letošnjega leta. Gasilska zveza Dolomiti je za vsako gasilsko društvo naročila po en izvod tega biltena.
Vkolikor pa želite več izvodov, bo le-tega možno naročiti po izidu biltena
 odbor za pripravo proslave ob 20 letnici delovanja gasilske zveze je imel že prvo sejo, kjer je okvirno
sestavil program proslave in določil datum in sicer bo proslava v petek 19. ali soboto 20. junija 2015
 predsednik PGD Šentjošt Klemen Droftina postavi vprašanje, če lahko namesto delovnih oblek oz. druge
opreme, ki jim pripada za udeležbo mladinske in članske ekipe na državnem tekmovanju dobijo finančna
sredstva, kajti delovnih oblek oz. druge opreme trenutno ne potrebujejo. Ker imajo v planu nabaviti tudi
drugo vozilo in že zbirajo sredstva za nabavo, bi jim ta sredstva bolj koristila. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 50: z 14 glasovi »za« se ugodi prošnji in se PGD Šentjošt nakaže sredstva v znesku 1581,12
€
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

