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Zapisnik

ZAPISNIK
22. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 02. marca 2018 ob 19.00 uri v prostorih
Gasilskega doma na Dobrovi.
Prisotni:

Ostali prisotni:

Marjan Peklaj, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Janez Kušar, Božidar Žvokelj, Veronika Kržišnik
(od 3. točke), Peter Otorepec, Rok Setnikar, Albin Žirovnik, Boštjan Seliškar, Klemen
Droftina
Viktorija Bizjan Ogrin, Andrej Janša

Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
2. Pregled prispele pošte
3. Poročilo predsednika in poveljnika
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2017
5. Poročilo kandidacijske komisije
6. Priprava na Skupščino Gasilske zveze Dolomiti
7. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2018
8. Podpora kandidatu za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije
9. Razno
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 10 članov, kar zagotavlja
sklepčnost seje upravnega odbora.
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red, Janez Kušar poda predlog, da se
doda točka dnevnega reda in sicer: nošenje praporja Gasilske zveze Dolomiti. Upravni odbor je sprejel:
SKLEP 116: dopolnjen dnevni red je bil potrjen s 10 glasovi »za«
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Kratek povzetek zapisnika 21. 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 117: s 10 glasovi »za« se potrdi zapisnik 21. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Točka 2. Pregled prispele pošte
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik.
 v petek 12. januarja 2018 je bilo v Polhovem Gradcu organizirano ponovoletno srečanje veteranov, ki se
ga je udeležilo 59 veteranov
 v Zrečah je bil organiziran posvet za mentorje mladine, ki se ga ni udeležil noben mentor naše gasilske
zveze

 Gasilska zveza Slovenije je tudi letos z Zavodom za upravljanje pravic izvajalcev fonogramov podpisala
pogodbo, ki za PGD prinaša nižje plačilo nadomestila za uporabo varovanih del na veselicah. Do sedaj
so se prijavila le 3 PGD
 na osnovi izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, se morajo tudi vsa
gasilska društva vpisati v register dejanskih lastnikov. V ta register se morajo kot lastniki vpisati
predsedniki gasilskih društev
 komisija za veterane pri Gasilski zvezi Slovenije je poslala anketo o delu veteranov po gasilskih zvezah.
Anketo je izpolnil predsednik komisije za veterane Janez Kušar in je bila poslana na Gasilsko zvezo
Slovenije
 objavljen je bil Zakon o motornih vozil, po katerem gasilskih vozil, s katerimi prevažamo otroke ni
potrebno voziti na tehnični pregled vsakih 6 mesecev, kakor tudi ne ostalih gasilskih vozil, ki so po obliki
in namenu uporabe gasilska vozila
 v Vulkanu so bile pripravljene tabele za ročni vnos podatkov, ki bodo uporabljeni za statistično poročilo ob
kongresu. To poročilo so pripravila vsa društva razen PGD Hruševo in PGD Šentjošt
 v soboto 24. februarja 2018 je bil v Ajdovščini posvet za predsednike in poveljnike gasilskih zvez
 obnovljeno je zavarovanje gasilcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika
Poročilo predsednika: predsednik poroča s posveta predsednikov in poveljnikov, kjer so ugotovili, da
gasilci delujemo v skladu s pričakovanjem vseh, župani se zavedajo vloge gasilcev, ki vedno priskočijo na
pomoč ljudem, ko jih prizadene nesreča, glavni inšpektor za naravne nesreče je poročal o izvedenih
inšpektorskih pregledih v preteklem letu in pregledih v letu 2018, še vedno pa ni rešen status prostovoljnega
gasilca
Poročilo poveljnika: poroča o vetrolomu, ki nas je prizadel v mesecu decembru, kjer so največ dela opravili
gasilci sektorja Polhov Gradec, kjer je odkrilo precej streh in so odstranjevali podrto drevje na cestah. Podal
je tudi primerjavo intervencijah v zadnjih petih letih
Točka 4. Obravnava finančnega poročila za leto 2017
Finančno poročilo je podrobno pojasnil blagajnik Franc Zibelnik. Znesek na računu ob koncu leta 2017 je
manjši kot v preteklem letu, vendar večja kot so bila predvidena v rebalansu, predvsem zaradi manjših
stroškov občinskega tekmovanja in zdravniških pregledov.
Vprašanj na finančno poročilo ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel:
SKLEP 118: z 11 glasovi »za« se sprejme finančno poročilo za leto 2017 in se ga predlaga skupščini v
potrditev
Finančno poročilo je priloga zapisnika.
Točka 5. Poročilo kandidacijske komisije
Poročilo kandidacijske komisije poda članica komisije Viktorija Bizjan Ogrin. Kandidacijska komisija se je
sestala na dveh sejah. Na prvi seji 27. decembra 2017 je komisija pripravila razpis in pogoje za predsednika
in poveljnika Gasilske zveze Dolomiti z rok za prijavo kandidatov. Na seji 31. januarja 2018 je komisija
ugotovila, da se je v roku (do 29. januarja 2018) prijavil samo kandidat za predsednika (Franc Zibelnik),
kandidata za poveljnika pa ni bilo. Zato je podaljšala rok za prijavo kandidata za poveljnika do 12. februarja
2018. V tem roku se je prijavil tudi kandidat za poveljnika (Filip Božnar). Na seji 02. marca 2018 je komisija
pregledala predvsem izpolnjevanje pogojev kandidata za poveljnika. Ugotovila je, da kandidat za poveljnika
izpolnjuje pogoje za poveljnika gasilske zveze. Pregledala je tudi ostale predloge za člane nadzornega
odbora, kjer so trije kandidati in predloge za člane komisij za mladino, članice in veterane.
Komisija ugotavlja, da so kandidati:
 za predsednika: Franc Zibelnik
 za poveljnika: Filip Božnar
Seznam vseh kandidatov za organe in komisije Gasilske zveze Dolomiti za mandatno obdobje 2018-2023 je
priloga zapisnika.
Točka 6. Priprava na Skupščino Gasilske zveze Dolomiti
Letošnja Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 16. marca 2018 ob 19.00 uri v Pograjskem domu v
Polhovem Gradcu.
Za delovnega predsednika predsednik Marjan Peklaj predlaga Franca Koprivca, zapisnikarja Franca
Zibelnik, za ostale člane pa se dogovoril s člani skupščine. Ker so letos tudi volitve predsednik predlaga za
predsednico volilne komisije Viktorijo Bizjan Ogrin, ki ostala člana pridobi sama.
Podan je bil predlog, da na skupščini sodelujejo člani skupščine zdajšnjega mandata do točke razrešitve
organov, člani skupščine za obdobje 2018-2023, pa sodelujejo od točke volitve naprej. Upravni odbor je
sprejel:

SKLEP 119:

z 11 glasovi »za« se potrdi predlog, da člani skupščine zdajšnjega mandata sodelujejo do
točke razrešnice, člani novega mandata pa od točke volitve naprej

Točka 7. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2018
Plan dela je podoben lanskemu planu dela. Finančni plan pa je narejen na podlagi porabe sredstev v
lanskem letu in predvidenih aktivnosti v letošnjem planu. Predsednik Marjan Peklaj predlaga, da se povečajo
sredstva za komisijo za veterane za 200 €, za ta znesek se zmanjšajo sredstva za delovanje zveze.
Drugih pripomb na plane ni bilo, zato je upravni odbor sprejel:
SKLEP 120: z 11 glasovi »za« se potrdita plan dela in finančni plan za leto 2018 in se ga predlaga
skupščini v potrditev
Točka 8. Podpora kandidatu za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije
Da se kandidat za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije uvrsti na kandidatno listo, mora dobiti
določeno število glasov gasilskih zvez. Na razpis za predsednika Gasilske zveze Slovenije sta prijavila
Janko Cerkvenik in Janez Merc, kandidat za poveljnika Gasilske zveze Slovenije pa je Franci Petek. Vsi
kandidati so predstavili svoje programe na seji regijskega sveta Regije Ljubljana I. Na tej seji se je večina
članov regijskega sveta (predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez) odločila, da bodo gasilske zveze
podprle Janka Cerkvenika za predsednika in Francija Petka za poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Upravni
odbor se strinja s podporo, zato je sprejel:
SKLEP 121: z 11 glasovi »za« se daje podpora Janku Cerkveniku in Franciju Petku za predsednika in
poveljnika Gasilske zveze Slovenije
Točka 9. Nošenje praporja Gasilske zveze Dolomiti
Gasilska zveza je ob 10-letnici delovanja razvila svoj prapor. Takrat so bili imenovani tudi 3 praporščaki, iz
vsakega sektorja po eden (Janez Kušar, Jože Sečnik, Franc Zibelnik). V letu 2013 se je zaradi ostalega dela
na zvezi Franc Zibelnik odpovedal nalogi praporščaka.
V nekaterih gasilskih zvezah je običaj, da se na skupščini zamenja posamezno PGD, ki skrbi za prapor in ga
člani tega društva nosijo na prireditvah. Zato je Janez Kušar podal ta predlog, da bi tudi v Gasilski zvezi
uvedli ta običaj.
Ker smo tik pred koncem mandata, se predlog vzame na znanje, o uvedbi tega pa prepustimo novemu
upravnemu odboru.
Točka 10. Razno
 predsednik pojasni, da se življenjska doba zaščitne opreme lahko podaljša s pregledom pri proizvajalcu
 v nedeljo 03. junija 2018 bo PGD Polhov Gradec praznovalo 130 letnico delovanja, na kateri bo prevzem
novega gasilskega vozila. Predsednik poziva, da se gasilci proslave udeležimo v čimvečjem številu
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednik:
Marjan Peklaj

