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Zapisnik 4. Sestanka organov ustanove Sklad Okrešelj v novi sestavi, ki je bil 15.5.2015 ob 16:00 uri v
prostorih Gasilskega doma Kranj (Bleiweisova 34,Kranj, sejna soba nasproti pisarne GRZS).
Vabilo je bilo po e-pošti poslano
 članom uprave : Drejc Karničar, Milan Meglič, Miha Dolinar, Martin Pavlovčič, Iztok Mlekuž,
Florjan Radon, Janez Volkar, Gregor Turnšek
 članom nadzornega sveta : Janez Krč, Marko Matajurc, Danilo Škerbinek
 članom komisije za dodeljevanje štipendij : Jurij Nabergoj, Gregor Dolinar, Bernard Cuder
 GRZS : Igor Potočnik
Opravičeno so izostali : Martin Pavlovčič, Janez Krč, Gregor Dolinar, Janez Volkar, Gregor Turnšek
Dnevni red :
1. Ustanovitveni akt Ustanove Sklad Okrešelj – obravnava pripomb, priprava za obravnavo UO
GRZS
2. Alternativni viri financiranja sklada Okrešelj
predlog – Marko Matajurc
3. Razno

Ad1) Miha Dolinar je vse prisotne še enkrat seznanil s potekom dogodkov v zvezi s posodabljanjem
Akta o Ustanovitvi Ustanove Sklad Okrešelj, ter prispelimi pripombami na pripravljen predlog osnutka
Akta o ustanovitvi Ustanove Sklad Okrešelj.
V široki razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, smo se spomnili sklepov dosedanjih razprav in sej.
Predvsem se je ponovno izkristaliziralo stališče, da so sredstva sklada Okrešelj in celotno njegovo
delovanje namenjeno pomoči otrokom ponesrečenih reševalcev. Obravnavane so bile prispele
pripombe. Razdelili smo jih v dva sklopa :
 Vsebinske
o Kamnik (Obravnavali )
o ŠK. Loka (250 K€,Št. mandatov,PZS)
 vsebinske in redakcijske
o NO Okrešelj (Škerbinek)
o GRS Ljubljana
o GRS Jesenice (dva predloga)
o GRS Kranj
Skozi razpravo se je pokazalo, da se vsebinsko dosedanji Akt nadgrajuje le v dveh točkah :
 Razširi se krog upravičencev na otroke ponesrečenih reševalcev na vseh reguliranih
aktivnostih v okviru GRZS (aktivnosti z elaboratom)
 Poleg smrtno ponesrečenih reševalcev, so do pomoči upravičeni tudi otroci invalidov I. in II.
Stopnje.

Glede na to je smiselno, da se opravi le dopolnitve z aneksom, (da se uvede v veljavo gornje
minimalne dopolnitve) obstoječega akta o Ustanovitvi Ustanove Sklad Okrešelj, z zgoraj omenjenimi
vsebinskimi dopolnili in ne v izdelavo novega.

Ad2) Financiranje delovanja sklada Okrešelj, je z znižanjem obrestne mere, v največji meri odvisno od
zbranih donatorskih sredstev ter prodajo nalepk »Podpornik«. V razpravi v kateri so sodelovali vsi
prisotni so bile izpostavljene teme:
 nagrajevanje oskrbnikov po planinskih kočah ter drugih za večjo prodajo nalepk (n.pr. z
0,10€/nalepka)
 davčni aspekti prodaje nalepk in tako zbranih sredstev
 dodatne aktivnosti za povečanje zbranih sredstev
Obravnavan je bil predlog Marka Matajurca, da se ob 20 letnici tragične nesreče na Okrešlju izda
koledar.
Ad3 ) Matej Planko je pozval predsednika Miha Dolinarja za odgovor PZS o obravnavi predloga za
razširitev kroga upravičencev do sredstev sklada. Miha Dolinar je Mateju Planku, ki je predstavnik PZS
v UO Ustanova Sklad Okrešelj, povedal, da je pisno odgovoril predsedniku PZS. Ostali razpravljavci pa
so povedali tudi, da je bil g. Rotovnik s strani GRZS in Okrešlja, neformalno obveščen o poteku
razprave in stališčih. O formalnih stališčih se bo PZS lahko obveščala po zaključeni razpravi na UO
GRZS.

Prisotni so soglasno sprejeli sklepe:
sklep 1:
OU Ustanove Sklad Okrešelj predlaga UO GRZS, da se gre le v dopolnitev (spremembe?) obstoječega
akta o Ustanovitvi Ustanove Sklad Okrešelj in ne v izdelavo novega, z vsebinskimi dopolnili :
 Razširi se krog upravičencev na otroke ponesrečenih reševalcev na vseh reguliranih
aktivnostih v okviru GRZS (aktivnosti z elaboratom)
 Poleg smrtno ponesrečenih reševalcev, so do pomoči upravičeni tudi otroci invalidov I. in II.
Stopnje.
Sklep 2:
Ustanova Sklad Okrešelj bo pripravila v soglasju z GRZS, ob 20 letnici tragične nesreče na Okrešlju,
izdajo koledarja za leto 2017.

Zapisal : Miha Dolinar

Ustanova Sklad Okrešelj
Predsednik uprave
Miha Dolinar

