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Zapisnik

ZAPISNIK
14. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 17. februarja 2016 ob 19.30 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Kožuh, Marjeta Urbančič,
Janez Kušar, Božidar Žvokelj, Branko Gabrovšek, Veronika Kržišnik, Peter Otorepec, Rok
Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik (od 3. točke), Klemen Droftina
Jože Dolinar

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2015
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti
6. Obravnava in potrditev plana dela in finančnega plana za leto 2016
7. Tekoče delo
8. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 15 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora. Pri 3. točki se je seji pridružil Roman Hribernik
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 77: dnevni red je bil potrjen s 15 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Povzetek zapisnika 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj.
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 78: s 15 glasovi »za« je potrjen zapisnik 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
 objavljen je bil Razpis za sofinanciranje zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev po 4. členu, ki so v
lanskem letu obiskovali tečaj za nosilca IDA. Na razpis smo se prijavili in prejeli 664,37 €
 prejeli smo dopis za uporabo glasbenih del na prireditvah. Prireditev moramo prijaviti v Vulkan-u. Do
sedaj so prireditev prijavili 4 PGD-ji
 Regija Ljubljana I je razpisala smučarsko tekmovanje, ki pa je bilo zaradi vremenskih pogojev
prestavljeno na 05. marec 2016

 organiziran je bil posvet na temo davčnih blagajn, ki so se ga udeležili predstavniki 4 PGD-jev
 zadnji dan leta 2015 smo s 5 vozli polnili vodohram v Črnem vrhu. Strošek bo krila Občina DobrovaPolhov Gradec
 objavljen je bil Razpis za podelitev priznanj Matevža Haceta, Kipec gasilca in Plaketo gasilca. Predloge je
potrebno poslati na Regijo Ljubljana I do 24. februarja 2016
 Gasilska zveza Slovenije zbira podatke o aktivnostih gasilcev ob migrantskem toku. Gasilci v naši zvezi
niso sodelovali ob tem dogodku
 Gasilska zveza Slovenije je obvestila, da je v Vulkan-u zaklenjen popravek datuma rojstva, ker se je
dogajalo, da so se pred raznimi tekmovanji popravljali rojstni datumi tekmovalcev. Popravek rojtsnega
datuma je možen samo na Gasilski zvezi Slovenije z uradnim dokumentom
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika:
 udeležil se je posveta za predsednike in poveljnike gasilskih zvez v Velenju (poročilo je priloga zapisnika)
Poročilo poveljnika:
 v začetku tega leta smo imeli že 4 intervencije
 organiziran je bil posvet na temo: Stres in psihološka pomoč
 v zaključni fazi je tečaj za vodjo skupine
Točka 4. Obravnava finančnega poročila za leto 2015
Podano je bilo finančno poročilo za leto 2015. Prihodkov je nekaj manj, ker niso bile nakazane požarne takse
za mesec november 2015. Odhodkov pa je bilo nekaj več, kot je bilo predvideno v rebalansu, zato je tudi
prenos v leto 2016 nekoliko manjši, kot je bil predviden.
Vprašanj na finančno poročilo ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 79: s 16 glasovi »za« se sprejme finančno poročilo za leto 2015 in se ga predlaga skupščini v
potrditev
Finančno poročilo je priloga zapisnika.
Točka 5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti
Letošnja skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo sklicana v petek 11. marca 2015 ob 19.00 uri v Pograjskem
domu v Polhovem Gradcu.
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predlaga v delovno predsedstvo naslednje kandidate:
- predsednik
Franc Koprivec
- član
Andrej Cankar
Franc Sečnik
- zapisnikar
Franc Zibelnik
- overovatelj zapisnika
Franc Smrtnik
Vinko Kušar
- verifikacijska komisija
Marko Dolinar
Marko Božnar
SKLEP 80:

s 16 glasovi »za« je potrjen predlog delovnega predsedstva

Točka 6. Obravnava plana za leto 2016
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predstavi plan dela za leto 2016. Plan dela za letošnje
leto (organizacijski, operativni) je podoben lanskemu planu.
Finančni plan pa je precej manjši, ker so letos za 20.000 € zmanjšana sredstva za delovanje zveze in
društev ter za 20.000 € investicijska sredstva. Tako bomo v letu 2016 prejeli sredstva v višini, kot so bila
pred letom 2014 in 2015, ko smo prejeli dodatna sredstva za žled. V planu so za nabavo opreme predvidena
samo sredstva za nabavo opreme za ekipe, ki se bodo udeležila državnega tekmovanja, ostala sredstva pa
se na predlog gospodarske komisije porabijo za generalne servise dihalnih aparatov.
 predsednik PGD Polhov Gradec Roman Hribernik predlaga, da se popravi Pravilnik o nagrajevanju
tekmovalnih ekip. Po njegovem mnenju se preveč sredstev porabi za opremo, ki pripada društvom za
udeležbo na državnem tekmovanju
 predsednik gasilske zveze Marjan Peklaj je obljubil, da bo pripravil popravek tega pravilnika in bo poslal v
obravnavo vsem PGD
Na predstavljene plane ni bilo vprašanj, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 81: s 16 glasovi »za« se sprejme plan dela in finančni plan za leto 2016 in se ga predlaga
skupščini v potrditev
Plani so priloga zapisnika.

Točka 7. Tekoče delo
Pod to točko ni bilo razprave.
Točka 8. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

