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ZAPISNIK 
 
 
4. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. marca 2009 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Šentjoštu. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Anica Tomšič, Matija Golc, Andrej 

Urbančič, Viktorija Bizjan Ogrin, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina, 
Urška Jankovec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar 
 
Sejo je začel in vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Predlogi in pobude društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
5. Obravnava predloga finančnega plana za leto 2009 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj.  
Predsednica PGD Črni vrh Viktorija Bizjan Ogrin prenaša pripombo njihovih članov, da naj bi se vsakega ob-
čnega zbora gasilskih društev udeležila vsaj predsednik ali poveljnik gasilske zveze. Pripombo smo vzeli na 
znanje in jo bomo upoštevali pri delegiranju za naslednje občne zbore. 
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 24: zapisnik 3. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Pobude in predlogi društev  
 
• ekipa članov A iz PGD Šentjošt ponovno prosi za finančno pomoč pri pripravah članov ekipe, ki se je uvr-

stila na dodatne kvalifikacije za olimpiado. V priprave je bilo že vloženih preko 630 ur in prevoženih že 
preko 600 km. Ekipa ima 29. marca 2009 skupni trening in 18. aprila 2009 izbirno tekmovanje, obakrat v 
Kočevju, za kar prosijo za avtobusni prevoz ekipe in ostalih navijačev, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 25: za obe tekmovanje se naroči 20-sedežni avtobus za prevoz ekipe na trening in izborno 

tekmovanje 
Za povrnitev ostalih stroškov, nastalih s pripravami, pa naj društvo finančno ovrednoti in bomo o povrnitvi 
stroškov razpravljali na naslednji seji Upravnega odbora. 



• z novim letom je poteklo zavarovanje gasilcev za primer poškodbe pri delu. Društvom smo poslali sez-
nam gasilcev, ki so bili zavarovani v lanskem letu, z rokom do katerega naj ta seznam (popravljen ali ne-
popravljen) vrnejo, vendar še vedno se nekatera društva ne držijo določenih rokov 

• izdan je bil razpis občinskega smučarskega tekmovanja za mladino, ki pa je žal zaradi pomanjkanja sne-
ga odpadlo. Po sklepu komisije za mladino, se je članom te komisije po odpadlem občinskem tekmovanju 
poslal dopis, na osnovi katerega bi zbrali prijave za udeležbo na regijskem smučarskem tekmovanju. Od-
ziv društev je bil zelo slab, saj so Gasilsko zvezo Dolomiti na regijskem smučarskem tekmovanju zasto-
pali samo štirje tekmovalci 

• podjetje Etiketa Žiri je poslala ponudbo za tiskanje raznih plakatov, zahval, pohval, priznanj. Društva, ki 
bodo imela potrebo po teh izdelkih, lahko dobijo podatke na gasilski zvezi 

• turistični agenciji Doživljaj iz Sevnice in Autentica iz Kopra sta poslali ponudbi za organizacijo izletov oz. 
ekskurzijo vsaka na svojem območju. Podatke lahko društva dobijo na gasilski zvezi 

• Gasilska zveza Slovenije si prizadeva povečati število naročnikov na revijo Gasilec. Društva, katerih člani 
se želijo naročiti na revijo, morajo na Gasilsko zvezo Slovenije poslati podatke o novem naročniku (ime, 
priimek in naslov) 

• na slovenskem trgu je bila ustanovljena nova banka – Delavska hranilnica Ljubljana – kjer lahko fizične ali 
pravne osebe odprejo TRR in opravljajo ostale finančne storitve 

• pripravlja se nov razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje 01. julij 2008 
do 30. junij 2009. Razpis bo objavljen konec marca v Uradnem listu RS. Društva, ki se bodo prijavila na ta 
razpis morajo upoštevati rok oddaje vlog, ki jih mora podpisati tudi predsednik gasilske zveze 

• Gasilska zveza Horjul ob 10. letnici gasilske zveze razvija prapor. Ob tej priliki zbira donacije za trak v vi-
šini 150 €. Člani upravnega odbora so bili mnenja, da bi bilo prav, da prispevamo omenjeni znesek, kajti z 
Gasilsko zvezo Horjul smo 5 let delovali skupaj, pa tudi po ustanovitvi svoje gasilske zveze sodelujemo, 
zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 26: Gasilski zvezi Horjul se za trak k praporju prispeva 150 € 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poda aktivnosti operative v prvih mesecih letošnjega leta: 
• v teku je tečaj za strojnika, ki ga od 30 prijavljenih obiskuje 28 tečajnikov. Teoretični del tečaja je že kon-
čan, opravljen pa je prvi del praktičnega dela tečaja na Igu, drugi del pa bo 28. marca na našem območju, 
ko bodo tečajniki spoznali opremo in tehniko, ki jo uporabljajo naša društva in ob koncu bodo pokazali še 
vajo, tečaj pa se bo končal 1. aprila še z izpitom iz teoretičnega dela. Ker bo praktični del 28. marca pote-
kal cel dan, poveljnik predlaga, da se tečajnikom organizira topel obrok. Upravni odbor je sprejel sklep: 
SKLEP 27: tečajnikom se organizira in plača topel obrok  

• na Dobrovi pa poteka tudi nadaljevalni tečaj za gasilca. Ta tečaj pa je zelo slabo obiskan, saj ga od 66 
prijavljenih tečajnikov obiskuje samo slaba tretjina 

• v lanskem letu smo imeli 24 intervencij 
• iz sredstev požarnega sklada smo prejeli 2 IDA, ki jih je dobil PGD Dvor, 1 ročno postajo, ki jo dobi pove-

ljnik gasilske zveze ter 7 pozivnikov, ki bodo razdeljeni društvom, ki jih do sedaj niso imeli dovolj 
• v lanskem letu je bil sprejet sklep, da društva odnesejo na pregled IDA, ki so stari 6 let. V zadnjih mesecih 

je bilo servisiranih 6 IDA. Strošek takega pregleda je cca 400 € na aparat. V letošnjem letu predvideva-
mo, da bo strošek popravil znašal cca 4500 €. 

• glede nabave vozil pa so plani društev zelo veliki, saj društva planirajo nabavo vozil, ki jim ne pripadajo 
po kategorizaciji društev. Štab operative predlaga, da gasilska zveza prispeva za nabavo novega vozila 
polovico sredstev. S tem se vozil ne bo nabavljalo vsako leto, ampak bodo vozila nabavljena, ko se bo 
zbralo toliko investicijskih sredstev, da bomo za vozilo prispevali polovico vrednosti vozila 

• člani štaba operative smatrajo, da lahko štab operative sam razpolaga s sredstvi, ki so na voljo za nabavo 
in popravilo opreme in ne, da je potrebno za vsako nabavo ali popravilo čakati potrditev Upravnega 
odbora 

• za sredstva, ki so ostala neporabljena za nabavo opreme v lanskem letu, smo pridobili predračuna za na-
bavo 2 IDA v vrednosti cca 3000 € in 2 ročnih postaj v vrednosti 676 €. Upravni odbor je sprejel sklep:  
SKLEP 28: potrdi se nabava 2 IDA in 2 ročnih postaj 

 
Točka 4. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
 
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 03. aprila 2009 v gasilskem domu v Polhovem Gradcu. Datum 
je bil usklajen z ostalimi gasilskimi zvezami v Regiji Ljubljana I, zato ga ni mogoče spremenijati. 
Za uspešen potek skupščine naj bi skrbelo delovno predsedstvo v sestavi: 
 

 - predsednik Golc Matija 
 - član Jankovec Urška 
 Božnar Filip 
 - zapisnikar Zibelnik Franc 
  



 - overovatelj Oven Bojan 
 Tomšič Anica 
 - verifikacijska komisija Stanovnik Janez 
 Droftina Janez 
 Maček Franc 

 
SKLEP 28: potrdi se delovno predsedstvo skupščine 

 
Na skupščino se povabi člane skupščine, upravni odbor, nadzorni odbor, člane arbitraže ter predsednike ko-
misij. Prav tako se povabi župana občine, predstavnike Gasilske zveze Slovenije, Regije Ljubljana I, sosedn-
jih gasilskih zvez, poveljnika štaba Civilne zaščite, Osnovne šole Dobrova in Polhov Gradec, Krajevne skup-
nosti Polhov Gradec in Turistične zveze Dolomiti. 
Vsem vabljenim se pošlje bilten z gradivom in vabilom. 
 
Točka 5. Obravnava predlog finančnega plana leto 2009 
 
Predlog finančnega plana za leto 2009 je bil izdelan na podlagi prihodkov za leto 2009, ki jih bo v letošnjem 
letu v višini 68.352 €, skupaj z ostankom iz leta 2008 v višini 83.954 €. 
Pred obravnavo predloga je Viktorija Bizjan Ogrin podala pripombo, da je predlog težko obravnavati, če člani 
upravnega odbora nimajo pred sabo pisnega predloga plana. Zato je gostitelj današnje seje napravil fotoko-
pije plana. 
Po obravnavi in usklajevanju porabe finančnih sredstev so na postavkah delovanja zveze, komisij za mladi-
no, članice in veterane, tekmovanja, izobraževanja, zavarovanja, delovanje sektorjev, investicije v vozila in 
sredstev za povračilo intervencij ostala nespremenjena, dodana je postavka za zdravniške preglede operati-
vnih gasilcev v vrednosti 10.000 €, povečajo se sredstva za dotacijo društvom na 11.250 € ter za popravilo 
opreme na 5.000 €, sredstva za nabavo opreme pa se zaradi tega zmanjšajo na 15.900 €. 
Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 29: popravljen in usklajen finančni plan za leto 2009 se predlaga skupščini Gasilske zveze Dolo-

miti v potrditev 
Finančni plan za leto 2009 je priloga zapisnika seje. 
 
Točka 7. Razno 
 
• predsednik gasilske zveze poda pripombo, ki je ugotavljal ob udeležbi na občnih zborih gasilskih društev, 

da se predstavniki sosednjih gasilskih društev, ko se udeležijo občnega zbora le-tega udeležijo v civilu. 
Prav bi bilo, da se tudi vabljeni predstavniki sosednjih gasilskih društev občnega zbora udeležijo v gasilski 
uniformi. Zato prosi, da v bodoče svoje predstavnike v društvih opozorite na to 

• predsednik komisije za veterane Matija Golc razloži, da je pripravljen Pravilnik o delovanju komisije. Pred 
dnevi pa je dobil tudi Pravilnik o odlikovanjih in priznanjih Gasilske zveze Slovenije. Po pregledu tega 
pravilnika bo pripravil tudi Pravilnik o odlikovanjih in priznanjih Gasilske zveze Dolomiti 

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


