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Zapisnik

ZAPISNIK
19. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 16. junija 2017 ob 20.00 uri v prostorih
gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Franc Zibelnik, Janez Kušar, Veronika Kržišnik, Peter
Otorepec, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Klemen Droftina (od 2. točke)
s pooblastilom – Vinko Kušars
Viktorija Bizjan Ogrin

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Potrditev prve dotacije
5. Potrditev investicijskih sredstev
6. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 9 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora.
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel:
SKLEP 102: dnevni red je bil potrjen s 9 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 18. 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 103: s 9 glasovi »za« se potrdi zapisnik 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik.
 v maju je bilo v Koprivnici na Hrvaškem srečanje slovenske in hrvaške mladine. Zaradi oddaljenosti ni bilo
udeležbe iz naše gasilske zveze
 v začetku aprila je bilo v Mokronogu izobraževanje članic v organizaciji Gasilske zveze Slovenije, kjer
prav tako ni bilo udeležbe članic naše gasilske zveze
 PGD Črni vrh je v sodelovanju z odborom za pomoč poškodovanemu Primožu Trobcu pripravilo v
Polhovem Gradcu dobrodelni koncert, katerega izkupiček je bil namenjen za rehabilitacijo omenjenega
 bili smo organizatorji občinskega tekmovanja v orientaciji, ki ga je dobro pripravilo PGD Dvor na Babni
gori

 v okviru »Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja« v Muski Soboti je bilo organizirano mednarodno
gasilsko tekmovanje za člane in članice
 po programu dela za letošnje leto je bila organizirana strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško z
ogledom gasilske šole in gasilcev ter zabaviščnega parka Minimundus, kjer je postavljenih 156 maket
svetovnih znamenitosti
 v soboto 24. junija bo organiziran spomladanski piknik veteranov, zato jim omogočite udeležbo
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika:
 predsednik je poročal s plenuma Gasilske zveze Slovenije, kjer so bila potrjena poročila za lansko leto,
podeljena so bila priznanja Matevža Haceta, kipec gasilca in plaketa gasilca, tahografi za gasilska vozila
ostajajo. Obenem ugotavlja, da so bili udeleženci strokovne ekskurzije zadovoljni z videnim in dobili smo
primerjavo delovanja slovenskih in avstrijskih gasilcev
Poročilo poveljnika:
 zaradi odsotnosti poveljnika je njegovo poročilo podal tajnik. Od 01. marca je bilo 17 intervencij (letos
skupaj že 30), od tega gozdni požar na Lovrencu, ki ga je gasilo dva dni 171 gasilcev in opravilo cca 1400
ur. Na intervenciji je zaradi velike višinske razlike popokalo 29 tlačnih cevi ter še nekaj ostale opreme. Na
analizi intervencije je bil sprejet sklep, da gasilska zveza nabavi po seznamih društev opremo, ki je bila
poškodovana ali uničena. Strošek opreme je nekaj čez 2.700 €, strošek goriva in prehrane pa je dobrih
2.300 €. Nekaj dni za tem pa je bil še večji požar stanovanjske hiše na Hrastenicah. Poleg teh dveh
intervencij so društva posredovala še pri oživljanju krajanov, dimniškem požaru, prometni nesreči,
reševanju pri poplavah, požaru na vozilu
 s strani gospodarske komisije je bil opravljen pregled opreme, tehnike in urejenosti gasilskih domov.
Ugotavlja se, da društva skrbno vzdržujejo opremo, tehniko in tudi urejenost gasilskih domov je na
zadovoljivi ravni
Točka 4. Potrditev prve dotacije
Že vrsto let ob koncu prvega polletja društvom za redno delovanje nakazujemo dotacijo v višini 500 €. Člani
Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti na predlog niso imeli pripomb, zato je sprejel:
SKLEP 104: z 10 glasovi »za« se potrdi prva dotacija
Vodstvo gasilske zveze se je odločilo, da kot donacijo za rehabilitacijo Primoža Trobca prispeva 300 €, ki
smo jih nakazali na račun PGD Črni vrh. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 105: potrdi se donacija v višini 300 €
Točka 5. Potrditev investicijskih sredstev
V finančnem planu za leto 2017 je predvidenih 45.000 € investicijskih sredstev. Ta sredstva so namenjena
za nabavo vozila GVC 16/15 oz. 16/25 PGD Polhov Gradec,
Ker ni bilo razprave je Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti sprejel:
SKLEP 106: s 10 glasovi »za« se potrdijo investicijska sredstva za nabavo vozila PGD Polhov Gradec
Točka 6. Razno
 v pripravi je nova tipizacija gasilskih vozil, ki naj bi bila potrjena v jesenskem času
 komisija za odlikovanja je potrdila 11 predlogov za odlikovanja, vendar jih je komisija za odlikovanja
Gasilske zveze Slovenije kar 7 predlogov zavrnila zaradi preskromne obrazložitve predlogov. V prihodnje
društva upoštevajte smernice k obrazložitvam predlogov, ki ste jih prejeli pred časom
 pri prijavi ekip za letošnjo regijsko orientacijo se je ugotovilo, da je eno izmed društev prirejalo rojstne
podatke mladine v Vulkanu. Zato je regijska mladinska komisija sprejela sklep, da se bo v bodoče ekipe
pri podobnih ugotovitvah diskvalificiralo. Zato naj administratorji oz. mentorji pregledajo vnesene rojstne
podatke mladine v Vulkanu. Vkolikor ugotovite napačno vnešene letnice, le-te z fotokopijo rojstnega lista
ali osebne izkaznice pošljite na Gasilsko zvezo Slovenije, da vnese pravi podatek
 predsednik PGD Šentjošt Klemen Droftina povabi v Šentjošt na proslavo 60-letnice delovanja društva
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

