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Zapisnik

ZAPISNIK
17. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. decembra 2016 ob 18.00 uri v
prostorih gostilne Pri Pratkarju v Polhovem Gradcu.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Kožuh, Janez Kušar, Branko
Gabrovšek, Peter Otorepec, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Klemen
Droftina
Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh,
Bojan Oven, Dominik Jesenko, Peter Skopec

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. 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 predlogov za priznanja GZ Dolomiti, GZ Slovenije in jubilejna priznanja
7. Občni zbori gasilskih društev v letu 2017
8. Potrditev napredovanj v čine
9. 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 92: dnevni red je bil potrjen s 11 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Povzetek zapisnika 16. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj.
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 93: s 11 glasovi »za« je potrjen zapisnik 16. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik. Ker je to skupna seja s poveljstvom bo podana tudi pošta,
ki je pomembna tudi za operativo:
 objavljen je bil razpis izobraževanja za leto 2017, ki je bil poslan vsem poveljnikom. Rok za prijave je že
potekel, prijave so bile potrjene in poslane na Gasilsko zvezo Slovenije, ki sedaj prijave obdeluje. Status
prijave lahko preverjate v Vulkanu

 Gasilska zveza Slovenije je organizirala posvet za predsednike komisije za veterane. S posveta poroča
predsednike komisije Janez Kušar
 prav tako je bil organiziran posvet za predsednice komisij za članice v Izoli, ki sta se ga udeležile Marjeta
Urbančič in Viktorija Bizjan Ogrin
 zaradi pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM, smo spremenili številko poslovnega računa,
Sprememba je bila poslana vsem društvom in drugim poslovnim partnerjem. Prav tako je sprememba bila
popravljena v spremnih dopisih
 na Dobrovi je bil prevzem novega vozila GVC 16/15
 v Komendi je bil organiziran sestanek enot, ki so se uvrstile v dodatne kvalifikacije za olimpiado, med
katere spada ekipa članov A PGD Šentjošt
 v Pekrah so bile organizirane praktične vaje na stezi IDA, ki so se je udeležili člani PGD Podsmreka in
PGD Polhov Gradec. O tem poroča Bojan Oven
 izdani so bili razpisi za gostitelja kongresa Gasilske zveze Slovenije ter mladinskih državnih tekmovanj v
kvizu in orientaciji
 organizirano je bilo prednovoletno srečanje gasilk na Dobrovi
 na vozilu GVC 16/50 PGD Šentjošt že več let pušča cisterna. Na ogledu se je ugotovilo, da je potrebna
temeljita obnova oz. po posvetu z izvajalcem se je ugotovilo, da je varjenje obstoječe cisterne nesmiselno
in brez garancije. Predlagal je, da zamenja cisterno z novo, za kar je bil izdelan predračun v vrednosti
7.440 €. Odločili smo se za drugo varianto, saj si s tem zagotovimo garancijo na izvedena dela
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika:
 poraba finančnih sredstev je potekala po sprejetem planu, vendar je prihajalo do manjše oz. večje porabe
na posameznih postavkah, zato bomo v nadaljevanju tudi potrjevali rebalans finančnega plana
 razočaran je nad slabo udeležbo na današnji seji, ker kljub opozorilu na vabilu nekateri niso opravičili
svojega izostanka
 pohvali delo vseh komisij, opaža pa, da pri članicah prihaja do slabega obveščanja po društvih
 v naslednjem letu dva društva praznujeta okrogli obletnici delovanja
Poročilo poveljnika:
 končan je nadaljevalni tečaj za gasilca in jutri (sobota 10. 12) so izpiti, zato naj poveljniki še enkrat
opozorijo tečajnike na končni izpit, ki bo ob 16 uri v Polhovem Gradcu
 kljub večkratnemu urgiranju na sektorju Dobrova, da izvolijo novega poveljnika sektorja, le-tega še niso
izvolili. Poveljnik predlaga, da začasno poveljevanje sektorju Dobrova prevzame Roman Pustavrh, kar so
tri poveljniki gasilskih društev tega sektorja potrdili
 v zimskem času naj društva pregledajo predvsem elektro agregate ter potopne črpalke, da bodo
pripravljeni, če bo to potrebno
Točka 4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Glede na finančni plan, ki je bil sprejet na skupščini Gasilske zveze Dolomiti, je preko leta na določenih
postavkah prišlo do povečanja porabe, na drugih postavkah pa do manjše porabe.
Predlog rebalansa pojasni tajnik Franc Zibelnik, ki poudari, da:
 med prihodki so povečane požarne takse, sofinanciranje zaščitne opreme ter ostali prihodki, med katere
spadajo refundiranje prevoza pitne vode v Črnem vrhu in sofinanciranje zdravniških pregledov
 med odhodki pa so bila zmanjšana sredstva za zdravniške preglede (ker zadostujejo za obdobne
preglede v letošnjem letu), investicijska sredstva (razlika se prenese v leto 2017), povečajo pa se
sredstva za popravilo opreme (popravilo cisterne PGD Šentjošt), nabavo opreme (nabavljena bo do
konca leta), zavarovanje vozil in gasilcev (zaradi škodnih primerov v lanskem letu)
Po razlagi rebalansa ni bilo vprašanj, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 94: s 11 glasovi »za« je potrjen rebalans finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Točka 5. Potrditev druge dotacije
Druga dotacija ob koncu leta je izračunana na podlagi doseženih točk ob pregledu društva. Tajnik Franc
Zibelnik pojasni zakaj so pri posameznem društvu še dodatni odtegljaji ali pa dodatni prihodki.
Ker na izračunano dotacijo ni bilo vprašanj, je upravni odbor sprejel:
SKLEP 95: s 11 glasovi »za« je potrjena druga dotacija gasilskim društvom
Točka 6. Potrditev predlogov za priznanja GZ Dolomiti, GZ Slovenije in jubilejna priznanja
Vse predloge za priznanja Gasilske zveze Dolomiti in Gasilske zveze Slovenije, ki so jih poslala gasilska
društva, je pregledala komisija za odlikovanja. Komisija je potrdila predloge, ki so izpolnjevali pogoje,
začasno je zavrnila vse predloge PGD Polhov Gradec za občinska priznanja, zaradi prevelikega števila

predlogov. PGD Polhov Gradec pa je postavila rok (do 30. 11.), da predlaga toliko predlogov, kot je
predvideno v pravilniku, kar je PGD Polhov Gradec storilo v roku.
V letošnjem letu sta okroglo obletnico praznovala tudi 2 člana organov Gasilske zveze Dolomiti in sicer
Janez Kušar in Jože Kožuh, ki jima je predsednik gasilske zveze Marjan Peklaj izročil simbolični priznanji.
Točka 7. Občni zbori gasilskih društev v letu 2017
Po statutih so društva obvezna izvesti občni zbor, ki je najvišji organ vsakega društva. Člani upravnega
odbora so z gradivom prejeli tudi predlog razporeda občnih zborov.
Na predlagani razpored ni bilo pripomb in občni zbori se bodo zvrstili po naslednjem razporedu:
- PGD Brezje
14. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Podsmreka
14. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Butajnova-Planina
21. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Hruševo
21. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Črni vrh
28. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Šentjošt
28. 01. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Dobrova
04. 02. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Zalog
04. 02. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Dvor
11. 02. 2017 ob 19.00 uri
- PGD Polhov Gradec
18. 02. 2017 ob 19.00 uri
Predstavnik PGD Črni vrh izpostavi problem, da jim ta datum občnega zbora ne odgovarja, kajti na isti dan
ima občni zbor tudi PGD Poljane, s katerim sodelujejo in izmenjujejo obiske na občnem zboru. Podobno je
izpostavil tudi predstavnik PGD Polhov Gradec, da bi imeli občni zbor prej. Zato je predsednik gasilske
zveze predlagal, naj se oba društva dogovorita med seboj in če odgovarja obema naj zamenjata datume.
Točka 8. Potrditev preimenovanj v čine
Seznam predlogov, ki so jih gasilska društva poslala v potrditev za napredovanja v višji čin je bil priloga
vabilu. Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji čin.
Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 96: z 11 glasovi »za« se potrdijo napredovanja v čine
Točka 9. Razno
 ker je v letošnjem letu sredstev za nabavo opreme manj kot prejšnja leta in ker smo ugotovili, da je po
gasilskih društvih precej jeklenk za dihalne aparate, ki jim je potekla življenjska doba, smo se odločili, da
nabavimo nove jeklenke za tista društva, ki imajo take jeklenke. Zato do srede 14. decembra 2016
sporočite koliko jeklenkam je potekla življenjska doba
 tajnik je razdelil diplome za priznanja, letne gasilske priročnike
Ob koncu se predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj zahvali vsem članom odborov in vsem
gasilcem za opravljeno delo v letu 2016 in zaželi srečno in veselo novo leto 2017 ter vse povabi na klepet po
zaključku seje.
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

