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Zapisnik

ZAPISNIK
18. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 01. marca 2017 ob 19.00 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič, Janez Kušar,
Božidar Žvokelj (od 7. točke), Branko Gabrovšek, Peter Otorepec, Rok Setnikar, Albin
Žerovnik, Boštjan Seliškar, Klemen Droftina
Jože Dolinar

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2016
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti
6. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2017
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 97: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan
Peklaj. Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 98: s 12 glasovi »za« se potrdi zapisnik 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik.
 v Zrečah je bil 20. in 21. januarja 2017 posvet mentorjev mladine, ki sta se ga udeležila dva mentorja iz
PGD Dobrova
 obveščeni smo bili o prijavi za uporabo fonogramov na prireditvah, za katero bodo prijavljena gasilska
društva plačala manjši znesek za nadomestilo (31,67€), zato naj se društva prijavijo svoje prireditve v
Vulkanu
 v Selnici ob Dravi je bil 04. februarja 2017 dan predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, kjer so bile v
ospredju aktualne teme v gasilstvu, inšpekcijski nadzori v letu 2016 in 2017

 ob intervenciji na novega leta dan v PGD Dvor je prišlo do manjše poškodbe gasilca. Poškodbe smo
prijavili kot poškodbo pri delu in poškodovani gasilec je imel 100°boleznino in prejel dnevno odškodnino
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika:
 predsednik je poročal s posveta predsednikov gasilskih zvez. Predsednik in poveljnik Gasilske zveze
Slovenije sta predstavila opravljeno delo v lanskem letu. Poveljnik je še posebej izpostavil nova Pravila
prostovoljnih gasilcev, ki so prinesla veliko novosti. Glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami je podal informacijo o inšpekcijskih pregledih in ugotovitev, da v približno polovici PGD niso
ugotovili pomanjkljivosti
Poročilo poveljnika:
 končan je bil nadaljevalni tečaj za gasilca s podelitvijo diplom in činov, v aprilu pa se bo začel tečaj za
bolničarja v organizaciji Gasilske zveze Slovenije, ki ga bodo obiskovali 3 člani (bilo je 9 mest za celo
regijo)
 v prvih dveh mesecih je bilo že 13 intervencij, večinoma so to bili dimniški požari, kjer sta sodelovala
največ po 2 PGD in na eni od teh je prišlo tudi do manjše poškodbe gasilca
 kot je že bilo povedano, so bila v letu 2016 sprejeta nova Pravila prostovoljnih gasilcev, ki so največ
novosti prinesla na področju izobraževanja, kjer so se tečaji preimenovali po činih
Točka 4. Obravnava finančnega poročila za leto 2016
Finančno poročilo je podrobno pojasnil blagajnik Franc Zibelnik. Znesek na računu ob koncu leta 2016 je
velik zato, ker bodo investicijska sredstva za leto 2016 (18.900€) nakazana PGD Polhov Gradec, ko bodo
sklenili pogodbo o nakupu novega vozila. Nadalje so rezervirana sredstva za menjavo cisterne na vozilu
PGD Šentjošt (cca 7.500€) in nabavo opreme (cca 3.900€).
Vprašanj na finančno poročilo ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 99: s 12 glasovi »za« se sprejme finančno poročilo za leto 2016 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 17. marca 2016 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
Dejan Kožuh
Franc Sečnik
- zapisnikar
Franc Zibelnik
- overovatelj zapisnika
Franc Smrtnik
Mitja Gregorin
- verifikacijska komisija
Marko Dolinar
Marko Božnar
SKLEP 100:

s 12 glasovi »za« je potrjen predlog delovnega predsedstva

Točka 6. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2017
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predstavi plan dela za leto 2017. Plan dela za letošnje
leto (organizacijski, operativni, komisije) je podoben lanskemu planu, dodana je ekskurzija za člane organov
Gasilske zveze Dolomiti.
Finančni plan pa je spet nekoliko višji, ker so se za 20.000 € zvečala sredstva za investicije, s tem, da so ta
sredstva namenjena za nabavo opreme. Seveda pa je potrebno prihodkom prišteti tudi sredstva, ki so ostala
v letu 2016 in bodo porabljena v letošnjem letu. Zato je na odhodkovni strani največja razlika pri investicijskih
sredstvih.
Na predstavljene plane ni bilo vprašanj, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 101: s 12 glasovi »za« se sprejme plan dela in finančni plan za leto 2017 in se ga predlaga
skupščini v potrditev
Plani so priloga zapisnika.
Točka 7. Razno
 s strani pripravljalca knjige o zgodovini gasilstva v bivši Mestni gasilski zvezi Ljubljana so bili opozorjeni,
da nekatera društva še niste poslala gradiva za to knjigo. Tista društva, ki želite biti predstavljena v tej

knjigi, pošljite gradivo čimprej na naslov pripravljalca
 predsednik opozori na udeležbo na zadnji seji upravnega odbora, ki je bila v gostilni »Pri Pratkarju«, ko
člani svojega izostanka niso opravičili in je bilo naročeno preveč hrane. Zato bomo v bodoče razmislili o
tem, da to zaračunamo PGD. Prav tako predsednik opozori, da se še vedno gasilcih občnih zborov
udeležujejo v civilu. Prav bi bilo, da bi se vsaj vodstvo društva in člani delovnega predsedstva udeleževali
občnega zbora v svečanih oblekah
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

