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Zapisnik

ZAPISNIK
15. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 17. junija 2016 ob 20.00 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Janez Kušar, Božidar Žvokelj,
Veronika Kržišnik, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen
Droftina
Viktorija Bizjan Ogrin

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Potrditev prve dotacije
5. Potrditev investicijskih sredstev
6. Potrditev preimenovanj v čine
7. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora.
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 82: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Povzetek zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj.
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 83: s 12 glasovi »za« je potrjen zapisnik 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik:
 Gasilska zveza Slovenije bo organizirala delavnico na temo: Pisanje gasilskih kronik. Po znanih podatkih
sta se na delavnico prijavila 2 PGD. Delavnica naj bi potekala v jesenskem času
 razne turistične agencije pošiljajo ponudbe za organizacijo izletov oz. ekskurzij. Največ ponudb pošlje
Kompas Novo mesto s ponudbo za organiziranje izletov po Dolenjski. Tudi ostale ponudbe so arhivirane
in jih organizatorji društvenih izletov lahko dobijo
 Banka Koper ponuja bančne posle po posebnih ugodnostih. Banko najdete v Tehnološkem parku 18 na
Brdu

 Gasilska zveza Slovenije je pridobila izdelovalca svečanih aluminijastih čelad po ceni 136 €. Ta čelada je
edina primerna za svečanosti.
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo poveljnika:
 v spomladanskem času je bilo intervencij malo. Med njima sta bili večji samo iskanje pogrešane osebe v
narasli Horjulki ter smrtna nesreča voznika na Dobrovi
 organizirani je bila sektorska vaja v Polhovem Gradcu, kjer je bila vaja v Mačkovem grabnu z višinsko
razliko 200 m in težko dostopnim terenom. Danes pa poteka sektorska vaja na Osredku
 s strani gospodarske komisije je bil opravljen pregled opreme in tehnike ter urejenosti gasilskih domov
 poročilo z državnega tekmovanja pa je podal tajnik Franci Zibelnik. Tega tekmovanja so se udeležila 3
članske ekipe in 5 mladinskih ekip. Najboljšo uvrstitev sta dosegli ekipi pionirk PGD Dvor in članov A
PGD Šentjošt, ki sta osvojili 4. mesto. Mladinke in članice B PGD Šentjošt sta osvojili 9. mesto, pionirji
PGD Polhov Gradec so osvojili 11. mesto, pionirji PGD Šentjošt so dosegli 27. mesto, mladinci PGD
Šentjošt in člani B PGD Šentjošt pa so osvojili 34. in 33. mesto. V mladinskih kategorijah je nastopalo od
42 do 47 ekip, v članskih kategorijah pa od 46 do 55 ekip. Omeniti velja zelo strog kriterij ocenjevanja,
predvsem pri vaji razvrščanja.
Poročilo predsednika:
 udeležil se je plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki je bil v Ljubljani, kjer so bila sprejeta nova Pravila
gasilske službe prostovoljnih gasilcev. V novih pravilih je največ novosti na področju izobraževanja,
pogojih za imenovanje na vodstven operativni kader (za poveljnike), spremenili so nekatere določila pri
veteranih. Pravila so objavljena na spletni strani Gasilske zveze Slovenije in so bila priloga v majski
številki Gasilca
Točka 4. Potrditev prve dotacije
Že nekaj let je praksa, da ob polletju gasilskim društvom namenimo prvo dotacijo v višini 500 €. Člani
Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti na predlog niso imeli pripomb, za je sprejel:
SKLEP 84: z 12 glasovi »za« se potrdi prva dotacija
Prva dotacija bo nakazana, ko prejmemo drugo dotacijo s strani Občine Dobrova-Polhov Gradec
Točka 5. Potrditev investicijskih sredstev
V finančnem planu za leto 2016 je predvidenih 35.000 € investicijskih sredstev. Del teh sredstev (16.100 €)
smo namenili še za vozilo GVC 16/15 PGD Dobrova, ostala sredstva (18.900 €) pa se namenijo za nabavo
vozila GVC 16/25 PGD Polhov Gradec, ki mu to vozilo pripada tudi po kategorizaciji. PGD Polhov Gradec je
že pridobilo tudi mnenje Gasilske zveze Slovenije o nabavi omenjenega vozila. V ta namen smo s
predstavniki PGD Polhov Gradec že imeli sestanek, kjer smo se dogovorili, da jim pripada sofinanciranje
nabave s strani Gasilske zveze Dolomit v višini 106.150 €. Dinamika sofinanciranja pa je odvisna od
investicijskih sredstev s strani Občine Dobrova-Polhov Gradec in naj bi ga po trenutnih sredstvih zaključili v
letu 2019.
Odločitev o nabavi tega vozila je podal tudi predsednik PGD Polhov Gradec Roman Hribernik.
Ker ni bilo razprave je Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti sprejel:
SKLEP 85: z 12 glasovi »za« se potrdi predlog razdelitve investicijskih sredstev
Točka 6. Potrditev preimenovanj v čine
V mesecu marcu je bil zaključen tečaj za vodjo skupine, ki ga je uspešno zaključilo 29 kandidatov. Pripada
jim čin višjega gasilca.
Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 86: z 12 glasovi »za« se potrdijo napredovanja v čine
Seznam članov je priloga zapisnika.
Točka 7. Razno
 tajnik gasilske zveze razdeli predstavnikom društev Navodila za pripravo kratke kronike PGD za knjigo o
razvoju gasilstva Mestne gasilske zveze Ljubljana v letih 1947 – 1995. V teh navodilih avtor knjige
naproša posamezna društva za določene podatke, ki bodo zapisana v tej knjigi. Gradivo naj društva
pošljejo v elektronki obliki na Gasilsko zvezo Dolomiti, ki ga bo posredovala avtorju. Vkolikor pa ga bodo
sama poslala avtorju, naj ga istočasno pošlje tudi na Gasilsko zvezo Dolomiti
 predsednica PGD Črni vrh obvešča, da bo prevzem obnovljenega vozila v soboto 6. avgusta 2016
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

