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Zapisnik

ZAPISNIK
21. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 08. decembra 2017 ob 19.30 uri v
prostorih gostilne Pograjski dom v Polhovem Gradcu.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Kožuh, Janez Kušar,
Božidar Žvokelj (od 3. točke), Branko Gabrovšek, Veronika Kržišnik, Peter Otorepec (od 3.
točke), Rok Setnikar, Albin Žirovnik, Boštjan Seliškar, Klemen Droftina
Viktorija Bizjan Ogrin, Jože Dolinar, Igor Pečan (od 3. točke), Janez Stanovnik, Jože
Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Jure Grjolj, Peter Skopec, s
pooblastilom . Domen Kozina

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. 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 društvom
6. Občni zbori društev
7. Imenovanje kandidacijske komisije
8. Potrditev predlogov za odlikovanja
9. Potrditev preimenovanj v čine
10. 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 110: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 20. 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 111: s 12 glasovi »za« se potrdi zapisnik 20. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik.
 PGD Polhov Gradec nas je povabil na sejo Upravnega odbora, kjer so predstavili nabavo vozila in
podpisali tudi pogodbo z izdelovalcem nadgradnje

 organizirana je bila ekskurzija mladine s kopanjem v Termah Čatež, ki se jo je udeležila mladine iz 4
društev
 v organizaciji Sveta članic Gasilske zveze Slovenije je bil v Termah Dobrna izveden vsakoletni posvet za
predsednice komisij za članice, ki se ga je udeležila Viktorija Bizjan Ogrin, ki poda kratko poročilo
 v začetku novembra je bil organiziran posvet za vodstva gasilskih društev, kjer smo predstavili kako se
pripraviti na volitve v gasilski organizaciji v letu 2018
 na Igu je bil organiziran posvet za predsednike komisij za veterane v organizaciji Sveta veteranov
Gasilske zveze Slovenije, ki se ga je udeležil Janez Kušar, ki tudi poda kratko poročilo
 PGD Dvor je nabavilo rabljeno vozilo GVM in prosi za finančna sredstva za nabavo vozila
 PGD Polhov Gradec bo v letu 2018 nabavilo novo vozilo GVC 16/15 in zaradi tega prodaja vozilo GVV-2.
Interesenti naj se za morebiten nakup odločijo do konca decembra 2017, ker potem bodo prodajo javno
objavili
 Objavljen je bil razpis izobraževanj za leto 2018. Prijave so bile poslane v obravnavo Gasilski zvezi
Slovenije. Prijave spremljajte na Vulkan-u
 v naslednjem tednu se 4 člani udeležijo tečaja za uporabnika dihalnih aparatov
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika: predsednik ugotavlja, da je gasilska zveza uspešno delovala v tem mandatu. Na
sejah upravnega odbora je bila udeležba dobra, saj se je sej povprečno udeležilo 13 od 17 članov. Slbša pa
je bila udeležba s strani članov nadzornega odbora. Upravni odbor je na 20 sejah sprejel 109 sklepov, kar ni
malo. Največ finančnih sredstev smo namenili za nabavo vozil, ostala pa so bila porabljena v skladu s
finančnimi plani in rebalansi.
Poročilo poveljnika: letošnje leto je izjemno po številu intervencij, saj je že bilo 52, med njimi 3 večji požari.
Pohvala poveljnikom oz. vodjem intervencij, ki so dobro vodili, saj so bile vse uspešno zaključene. V juniju je
gospodarska komisija pregledala opremo in tehniko, ki je dobro vzdrževana, tudsi vaje ob pregeldu društev
so bile nekatere zelo dobro izvedene, nekatere pa nekoliko slabše. Dobro pa je bila organizirana in izvedena
meddruštvena vaja ob 120 letnici PGD Dobrova.
Točka 4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
V finančnem planu, ki je bil sprejet na skupščini Gasilske zveze Dolomiti, je preko leta prišlo na določenih
postavkah do povečanja porabe, na drugih postavkah pa do manjše porabe.
Predlog rebalansa pojasni predsednik Marjan Peklaj, ki poudari, da:
 med prihodki so nekoliko povečane požarne takse, sofinanciranje zaščitne opreme je nekaj manjše, ni pa
bilo nobenih drugih prihodkov
 med odhodki pa so bila zmanjšana sredstva za delovanje komisije za mladino, komisija za članice je brez
porabe, bistveno se je zmanjšal strošek izobraževanja, saj nismo organizirali nobenega temeljnega tečaja
za gasilce, tudi stroški popravila opreme je komaj polovičen, povečali pa so stroški intervencij
 zaradi zgoraj omenjenih dejstev je trenutno ostalo 14.000 € nerazporejenih sredstev. Poveljnik predlaga
da se dodatno razporedi za nabavo opreme še 11.000 € v enakem deležu za vsako društvo (torej po
1.100 € za vsako društvo), ostalo pa se prenese v naslednje leto.
Po razlagi rebalansa ni bilo vprašanj, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 112: s 14 glasovi »za« je potrjen rebalans finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti
Poveljniki naj do srede 13, decembra 2017 pošljejo seznam opreme
Točka 5. Potrditev druge dotacije društvom
Druga dotacija ob koncu leta je izračunana na podlagi doseženih točk za delovanje društve preko celega
leta. 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 113: s 14 glasovi »za« je potrjena druga dotacija gasilskim društvom
Točka 6. Občni zbori društev
Vsako leto mora gasilsko društvo izvesti občni zbor, ki je najvišji organ vsakega društva. Člani upravnega
odbora so z gradivom prejeli tudi predlog razporeda občnih zborov.
Predlagan je bil razpored po katerem bi se izvajali občni zbori, vendar nekaterim društvom predlagani
razpored ni ustrezal. Po razpravi in uskladitvi datumov je razpored občnih zborov sledeč:
- PGD Brezje
13. 01. 2018 ob 19.00 uri
- PGD Podsmreka
20. 01. 2018 ob 19.00 uri
- PGD Butajnova-Planina
20. 01. 2018 ob 19.00 uri
- PGD Hruševo
27. 01. 2018 ob 19.00 uri
- PGD Črni vrh
27. 01. 2018 ob 19.00 uri

- PGD Polhov Gradec
- PGD Dobrova
- PGD Zalog
- PGD Dvor
- PGD Šentjošt

03. 02. 2018 ob 19.00 uri
03. 02. 2018 ob 19.00 uri
10. 02. 2018 ob 19.00 uri
10. 02. 2018 ob 19.00 uri
17. 02. 2018 ob 19.00 uri

Skupščina Gasilske zveze Dolomiti pa bo 16. marca 2018. Društva naj pravočasno pošljejo vabila
povabljenim na njihov občni zbor.
Točka 7. Imenovanje kandidacijske komisije
Na skupščini Gasilske zveze Dolomiti moramo izvesti volitve, kajti leto 2018 je voililno leto na vseh nivojih v
gasilski organizaciji. Zato se mora imenovati kandidacijska komisija, ki bo pripravila razpis za zbiranje
kandidatov za predsednika, poveljnika in nadzorni odbor Gasilske zveze Dolomiti ter za zbiranje predlogov
za člane organov in komisij Gasilske zveze Dolomiti.
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predlaga, da so člani kandidacijske komisije Viktorija
Bizjan Ogrin, Franc Kožuh in Andrej Slovša.
Na njegov predlog ni bilo pripomb, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 114: s 14 glasovi »za« se potrdi kandidacijska komisija
Točka 8. Potrditev predlogov za odlikovanja
Predloge prejemnikov za značke za dolgoletno delo, za delo v operativi in priznanj gasilske zveze je že
obravnavala komisija za odlikovanja ter jih tudi potrdila. Seznam predlogov za odlikovanja je bil priloga
vabilu.
Točka 9. 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 115: s 14 glasovi »za« se potrdijo napredovanja v čine
Točka 10. Razno
 praporščak Janez Kušar predlaga, da v naslednjem mandatu sektor Polhov Gradec imenuje tudi
praporščaka, kajti v tem mandatu ta sektor ni imel svojega praporščaka
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

