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ZAPISNIK 
 
 
3. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. decembra 2008 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Klemen Peklaj, Anica Tomšič, 

Matija Golc, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina, 
Urška Jankovec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Jože Dolinar, Franc Sečnik, Franc Koprivec, Andrej 
Droftina, Matjaž Tominec, Tomaž Kržišnik, Slavko Božnar 

 
Sejo je začel in vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Predlogi in pobude društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana za leto 2008 
5. Potrditev dotacije društvom 
6. Potrditev pravilnikov o delovanju komisij za mladino in članice 
7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 2. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 15: zapisnik 2. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Pobude in predlogi društev  
 
• ekipa članov A iz PGD Šentjošt se je z uvrstitvijo na 8. mesto na državnem tekmovanju uvrstila v kvalifi-

kacije za uvrstitev na olimpiado, ki bo v letu 2009. Gasilska zveza Slovenije jim je poslala navodila za pri-
prave, ki v tem času temeljijo na pridobivanju kondicije. Predsednik Gasilske zveze Dolomiti se je dogo-
voril z ravnateljico Osnovne šole Polhov Gradec, da naši tekmovalci lahko 2x tedensko uporabljajo telo-
vadnico, 2x tedensko pa trenirajo doma. Potekajo pa pogovori o višini najemnine za uporabo telovadnice 

• PGD Šentjošt ima na vozilu GVC izrabljene pogonske gume. Pridobili so predračun za gume Firestone, 
Gasilska zveza Dolomiti pa je pridobila cenik za ostale znamke gum, vendar je ponudba, ki so jo pridobili 
sami najugodnejša, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 16: nabava gum se odobri, predračun plača Gasilska zveza Dolomiti 



• PGD Polhov Gradec je poslalo vlogo za nabavo verig za vozilo AC 16/50. Po Pravilniku o nabavi in po-
pravilu opreme društvu, ki nabavi novo vozilo pripadajo snežne verige za pogonska kolesa (1 par). Upra-
vni odbor je sprejel  
SKLEP 17: nabava verig se odobri 

• PGD Brezje prosi za finančno pomoč pri sanaciji betonske plošče v garaži pod vozilom GV-1, ki jim je za-
čela pokati in se razpoke večajo. Zadevo si je ogledal že strokovnjak, izdelal statično presojo, jim predla-
gal rešitev in izdelal predračun. V letošnjem proračunu Gasilske zveze Dolomiti niti nimamo predvidenih 
finančnih sredstev za vzdrževanje gasilskih domov. Mnenje večine članov Upravnega odbora pa je, da se 
vloga ne obravnava oz. se prestavi na naslednjo sejo, kajti na seji ni prisoten član tega društva, iz česar 
sklepamo, da ni interes društva, da podrobno predstavi zadevo. Poveljnik pa poudari, da bi za vzdrževa-
nje gasilskih domov morala skrbeti društva sama, kajti, če bomo začeli z financiranjem vzdrževanj gasils-
kih domov, bodo društva želela sredstva za prekritja streh, menjavo oken in vrat in podobno. 

• od Gasilske zveze Slovenije smo prejeli dopis o priznanjih in odlikovanjih v gasilski organizaciji. Komisija 
za odlikovanja pri Gasilski zvezi Slovenije ugotavlja, da predlogi niso pogostokrat dovolj utemeljeni. Zato 
so v tem dopisu tudi navodila, kako pripraviti utemeljitve in kakšen je vrstni red odlikovanj. Upravni odbor 
je sprejel: 
SKLEP 18: dopis se pošlje vsem gasilskim društvom 

• vsem društvom je bil poslan vprašalnik o tehničnih pogojih za organizacijo in izvajanje programov uspo-
sabljanj. Gasilska društva, ki so želela pridobiti registracijo učilnice, so sama poslala izpolnjen vprašalnik 
na Gasilsko zvezo Slovenije 

• Gasilska zveza Slovenije je želela podatke o sprejetih novih statutih in strukturi članstva v upravnih odbo-
rih v gasilskih društvih. Na podlagi zapisnikov občnih zborov smo podatke zbrali sami in jih poslali na 
Gasilsko zvezo Slovenije 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
• v obdobju zadnjih treh mesecev so bile le manjše intervencije, predvsem reševanje ob poplavah, kjer je 

bilo potrebno črpanje vode ter spremljanje vodostaja Gradaščice na območju Dvora 
• naročen je izpihovalec zraka za sektor Šentjošt in zaščitna oprema za varno delo v gozdu 
• štab civilne zaščite je nabavil aparaturo preko katere se ob aktiviranju pozivnikov pošiljajo SMS sporoči-

la, s katerimi se aktivira večje število članov, nabavilo pa se je še nekaj opreme za nevarne snovi, ki jo je 
dobilo PGD Dobrova 

• končana sta bila dva osnovna tečaja za gasilca v sektorju Dobrova 
• v spomladanskem času bo organiziran tečaj za strojnika ter obnovitveni tečaj za nudenje prve medicinske 

pomoči 
• pregledi društev so uspešno opravljeni, posebna pohvala gre PGD Dobrova, ki je izvedla najboljšo vajo 
• izdelan je vrstni red nabave vozil za obdobje do leta 2013 
• organiziran in izveden je bil tečaj za varno delo z motorno žago, ki ga je financirala Občina Dobrova-Pol-

hov Gradec 
• predstavniku PGD Črni vrh je bilo postavljeno vprašanje, zakaj njihovo društvo že drugo leto zapored na 

občinskem tekmovanju ni sodelovalo z operativno enoto oz. ekipo članov. Predstavnik društva pojasni, da 
v društvu ni zanimanja za tekmovanja. Predsednik se vpraša, če je društvo sploh še operativno sposobno 
in če jim še pripada kakršnakoli oprema s strani Gasilske zveze Dolomiti. Predstavnik društva smatra, da 
se je operativna pripravljenost društva pokazala na pregledu društva in da udeležba ekipe članov na tek-
movanju ni merilo za operativno pripravljenost. V bodoče bo verjetno potrebno popraviti točkovnik in druš-
tvu vzeti več kot 20 točk za neudeležbo na tekmovanju 

  
Točka 4. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana za leto 2008 
 
Predlog rebalansa so člani Upravnega odbora prejeli skupaj z vabilom. Na prihodkovni strani plana je razlika 
samo v višini požarnih taks, ki so za dobrih 20% večja. Na odhodkovni strani pa se povečajo stroški za 
delovanje zveze, zavarovanja vozil in gasilcev, popravilo opreme ter povračilo stroškov intervencij, znižajo 
pa se stroški za tekmovanja, izobraževanja, dotacije društvom ter odpadlo občinsko vajo. 
Ker na predlog rebalansa finančnega plana ni bilo razprave je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 19: predlog rebalansa finančnega plana za leto 2008 se potrdi 
 
Točka 5. Potrditev dotacije društvom 
 
Način izračuna dotacije društvom je tudi v tem mandatu ostal enak kot je bil v prejšnjem. K točkam, ki so do-
bljene z delom društva preko celega leta, so se prištele tudi točke za udeležbo na občinskem tekmovanju, ki 
je bilo sicer v mesecu oktobru in ostale točke, ki so vezane na to tekmovanje ter točke, ki niso bile ob pregle-
du društva upoštevane (napaka Gasilske zveze Dolomiti). Predstavnik PGD Šentjošt opozori, da za sojenje 
na tekmovanju pripada 20 točk na dan sojenja. Pripomba se upošteva in društva (Brezje, Dvor, Polhov Gra-
dec in Šentjošt) dobijo dvojno število točk. PGD Hruševo pa se od dotacije odšteje še 166,25 € za drugi par 
verig za vozilo GVC 16/25. 



Popravljen izračun dotacije društvom je sestavni del zapisnika. Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 20: potrdi se dotacija društvom za leto 2008 
Dotacija bo izplačana društvom do konca leta 2008. 
 
Točka 6. Potrditev pravilnikov o delovanju komisij za mladino in članice 
 
Pravilnika o delovanju komisij za mladino in članice opredeljujeta delovanje omenjenih komisij, sestavo po-
sameznih komisij, financiranje komisij ter njihove naloge. Oba pravilnika sta sprejeli in potrdili tudi obe komi-
siji. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 21: potrdita se pravilnika o delovanju komisije za mladino in članice 
 
Točka 7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
 
Kot je zapisano v vsakem statutu društva, mora le-ta vsaj enkrat na leto pripraviti občni zbor oz. skupščino 
društva. Priporočilo Gasilske zveze Slovenije je, da naj bi bili občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
izvedeni v mesecu januarju in februarju 2009. 
Na predlog predstavnikov gasilskih društev in usklajevanju datumov bodo občni zbori oz. skupščine gasilskih 
društev po naslednjem vrstnem redu: 
 
- PGD Brezje 17. januar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 24. januar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 24. januar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 31. januar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 31. januar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 07. februar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 07. februar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjošt 14. februar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 14. februar 2009 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 28. februar 2009 ob 19.00 uri 
 
Delegati Gasilske zveze Dolomiti, ki se bodo udeležili občnih zborov oz. skupščin bodo določeni naknadno. 
Gasilska društva naj pošljejo vabila na gasilsko zvezo, ki bo obvestila posameznega delegata. Zapisnike ob-
čnih zborov oz. skupščin pošljite do 11. marca 2009. 
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 03. aprila 2009 v Polhovem Gradcu. 
 
Točka 8. Razno 
 
• investicijska sredstva za leto 2008 so deloma že porabljena po sklepu občnega zbora (9.200 € za PGD 

Hruševo) in 2. seje Upravnega odbora (sklep 9 – 2.000 € za PGD Zalog). Ostala investicijska sredstva v 
višini 18.010 € pa glede plana nabave vozil, v letošnjem letu pripadajo PGD Dobrova za nabavo vozila 
GVM. Pred nakazilom sredstev se podpiše pogodba, v kateri bo PGD Dobrova zavezala, da sredstva 
porabi za nabavo vozila, gasilsko zvezo pa, da jim ta sredstva nakaže. Zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 22: odobrijo se investicijska sredstva za PGD Dobrova za nabavo vozila GVM 

• predstavnik PGD Dobrova sprašuje, kje bi bilo ob večjih neurjih, ko odkriva strehe nabaviti PVC folijo, (kar 
smo priča večkrat na leto, na srečo ne pri nas, kar pa pri nas ni nemogoče) PVC folijo. Poudari, da bi se 
morali dogovoriti s kmetijskimi trgovinami na našem območju, da bi v taki situaciji odprli vrata svojih 
trgovin. Poveljnik pojasni, da to ni naloga gasilske zveze, ampak civilne zaščite v občini. 

• po sklepu Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije se bo naročnina na revijo Gasilec v letu 2009 zvi-
šala na 20,78 €. Naše mnenje je, da bi morali biti v Gasilcu večkrat tolmačeni zakoni, ki določajo delova-
nje gasilstva  

• inventurna komisija, ki je bila imenovana na 2. seji Upravnega odbora bo svoje delo opravila v sredo 07. 
januarja 2009 ob 19 uri 

• v bodoče se bodo vabila za seje Upravnega odbora pošiljala na klasičen način in ne več po elektronski 
pošti 

• Zakon o varovanju osebnih podatkov določa, da mora povsod tam, kjer se operira z osebnimi podatki 
oseb določena oseba, ki ima pravico vpogleda in dodajanja raznih podatkov. V našem primeru je to pro-
gram Vulkan, v katerem so podatki o članih gasilskih društev. Zato je Upravni odbor sprejel sklep: 
SKLEP 23: za administratorja programa Vulkan se v Gasilski zvezi Dolomiti imenuje Franc Zibelnik 

• Gasilska zveza Slovenije je pri pregledu splošnih podatkov v programu Vulkan ugotovila, da se razlikujejo 
letnici ustanovitve. Zaradi točnosti podatkov je Gasilska zveza Slovenije v jeseni 2008 zaprla dostop ad-
ministratorjem v gasilskih društvih do spreminjanja letnic ustanovitve društva, kategorije gasilske enote, 
davčne številke, matične številke, transakcijskega računa in imena banke. Te podatke lahko spremenja le 
Gasilska zveza Slovenije. Zaradi podatkov, ki so potrebni pri razpisu za sofinanciranje in drugih nalog pa 
naj gasilska društva čimprej ažurirajo naslove(ulica, pošta, občina), podatke o predsedniku, poveljniku (pri 
obeh vpisati funkcijo) ter ostale podatke o organizaciji (datum vstopa v GZ, telefon, elektronski naslov, 



površino, število prebivalcev ter ostale funkcije). Pripravili smo tabelo, v kateri je razvidno kateri podatki 
so vneseni oz. niso vneseni, kateri podatki so pravilni oz. niso pravilni. Administratorji v gasilskih društvih 
naj te podatke čimprej vnesejo, kajti po določenem času bodo tudi za vnos teh podatkov administratorjem 
zaprli dostop za vnos. 

• v letošnjem letu sta okroglo obletnico slavila dva člana Upravnega odbora. Na podlagi Pravilnika o odliko-
vanjih jima pripada spomisnko darilo. Predsednik komisije za odlikovanje prosi predsednika gasilske zve-
ze, da prvo darilo (sliko) podeli Janezu Droftini za 50-letnico. Poveljnika gasilske zveze pa prosi, da pode-
li drugo darilo (tudi sliko) predsedniku gasilske zveze Marjanu Peklaj za njegovo 60-letnico. Oba se Upra-
vnemu odboru in komisiji za odlikovanja zahvalita za pozornost. 

 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti se ob koncu leta 2008 zahvali vsem članom organov Gasilske zveze 
Dolomiti ter ostalim članom gasilskih društev za požrtvovalno delo ter jim želi vesele božične praznike ter 
obilo zdravja, sreče v novem letu 2009. 
 
Naslednja seja bo v Šentjoštu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


