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ZAPISNIK 
 
 
6. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. septembra 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Andrej Urbančič, Viktorija Bizjan 

Ogrin, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Predlogi in pobude društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Tekoče naloge v jesenskem času 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 35: Zapisnik 5. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Pobude in predlogi društev  
 

• komisija za članice Regije Ljubljana I je organizirala pohod članic na Krim. Pohoda se ni udeležila nobena 
članica naše gasilske zveze, ampak sta se pohoda udeležila predsednik Marjan Peklaj in podpredsednik 
Franc Maček 

• v vednost vsem članom upravnega odbora, ki naj to prenesejo poveljnikom v društvu. Če je pri posamez-
nih tečajih potrebno izvajati praktične vaje v Izobraževalnem centru na Igu, se morajo teh praktičnih vaj 
tečajniki obvezno udeležiti, kajti v bodoče Gasilska zveza Slovenije ne bo dala soglasja, da je tečajnik 
uspešno zaključil tečaj in ne bo pridobil čina oz. specialnosti  

• v prihodnosti bo Uprava za zaščito in reševanje vso opremo (pozivniki, radijske postaje in IDA), ki so 
sedaj last Uprave za zaščito in reševanje, gasilci so le uporabniki te opreme, prenesla lastništvo na 
gasilske zveze oz. gasilska društva. Zato boste prejeli obrazec, v katerega boste pri vpisali inventarne 
številke MORS, pri pozivnikih pa tudi dejanskega uporabnika 

 
 
 
 



Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poroča o aktivnostih operative v poletnem času: 

• v tem času sta bili 2 intervenciji in sicer prometna nesreča, kjer je posredovalo PGD Dvor in odprava 
posledic neurja, kjer je posredovalo PGD Polhov Gradec 

• bliža se občinsko tekmovanje, ki ga bo letos organiziralo PGD Polhov Gradec. Poveljnik apelira na 
društva, da se ekipe obnašajo primerno gasilcem, kajti tekmovalni odbor je sklenil, da bodo ekipe, ki se 
bodo v trajanju tekmovanja neprimerno obnašala, diskvalificirana 

• v jesenskem času se bodo opravili zdravniški pregledi operativnih gasilcev. Zbrali bomo najmanj 2 
ponudbi in se odločili, kje bomo opravili zdravniški pregled. 

• v naslednjem mesecu bomo opravili preglede društev. Društvo bo izvedlo praktično vajo, pred tem pa bo 
tudi pregled opreme, ki ga zadnji dve leti nismo izvajali, vendar se ugotavlja, da se oprema ni več 
vzdrževala tako kot pred leti, ko smo vsako leto tudi pregledali vzdrževanje opreme 

• podeljene so bile diplome za gasilca in strojnika 
 
Točka 4. Tekoče naloge v jesenskem času 
 

• bliža se mesec oktober – mesec varstva pred požari. Društva bodo prejela propagandno gradivo, ki naj 
ga razdelijo med občane oz. izobesijo na vidna mesta. 

• komisija za odlikovanja, veterane in zgodovino je na 4. seji sprejela Pravilnik o odlikovanjih in nagradah. 
Ta je bil poslan na društva, ki lahko pripombe pošljejo do 30. septembra 2009. Pripombe bo komisija 
pregledala in smiselne vnesla v pravilnik 

 
Točka 5. Razno 
 

• podpredsednik Franc Maček daje pobudo, da gasilska zveza s pomočjo občine nabavi večji šotor, ki bi ga 
lahko društva uporabljala v primeru slabega vremena za prireditve. Predsednik bo pobudo prenesel 
županu 

• Franc Maček, se kot predsednik PGD Dobrova, zahvaljuje vsem, ki so se udeležili slovesnosti ob 
prevzemu novega vozila 

• tajnik predlaga, da se gasilci v poletnem času udeležujejo proslav v srajcah, čeprav je v nasprotju s 
Pravili gasilske službe, kajti marsikateri gasilec pravi, da bi se udeležil proslave, vendar zaradi velike 
vročine v svečanih uniformah potem marsikdo odpove udeležbo. Poveljnik je nasprotnega mnenja in 
predlaga, da se slovesnosti udeležujemo čimveč v svečanih uniformah in manj v delovnih oblekah 

• tako kot vsako leto se bosta tudi letos organizirali ekskurziji za članice in veterane. Zato v društvih 
obvestite članice in veterane o ekskurziji in se do roka prijavite 

• Janez Droftina se zahvaljuje za pomoč Gasilske zveze Dolomiti pri pripravi ekipe članov za kvalifikacije 
za olimpiado 

• v preteklem tednu smo gasilci sodelovali pri varovanju otrok na poti v šolo. Poveljnik predlaga, da se 
društvom, ki so sodelovala pri dotaciji prispeva po 6,50 €/uro, prav tako predlaga, da se predavateljem 
nakaže po 6,50 €/h za predavanje na nadaljevalnem tečaju za gasilca. Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 36: Predlog se potrdi 
 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


