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ZAPISNIK 
 
 
12. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. marca 2011 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Anica Tomšič, 

Andrej Urbančič, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina, Urška 
Jankovec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
6. Obravnava in potrditev finančnega plana za leto 2011 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 62: zapisnik 11. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• izšel je razpis izbirnih tekmovanj za leto 2011. Tekmovalne discipline so opisane v novi tekmovalni 

knjižici, ki je izšla v preteklem mesecu. Gasilska zveza Dolomiti je za vsako društvo nabavila po eno 
knjižico. Kdor želi dodatne, jih lahko kupi v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije 

• komisija za članice Regije Ljubljana I je v mesecu januarju 2011 organizirala posvet za članice, ki se ga je 
udeležilo tudi nekaj članic naše gasilske zveze. Članice so bile zadovoljne in so nekatere predlagale, da 
bi taki posveti bili organizirani večkrat na leto 

• organizirano je bilo tudi novoletno srečanje starejših gasilcev in gasilk. Komisija za veterane je sprejela 
sklep, da bodo odslej ta srečanja v mesecu januarju 



• komisija za članice je pripravila delavnico, s temo izdelovanja suhega cvetja, katere se je udeležilo 24 
članic, ki so pozno v noč izdelovale tovrstne izdelke 

• v soboto 12. marca 2011 bo organizirano regijsko tekmovanje mladine v smučanju na Soriški planini, na 
katerem bomo tekmovali v vseh kategorijah 

• prispela je ponudba pralnice in čistilnice Mehurček, Viška c. 54 na Viču, kjer med drugim čistijo tudi 
zaščitne obleke Bristol in Texport 

• komisija za odlikovanja je poslala na društva dopis o rokih za oddajo predlogov za odlikovanja v 
spomladanskem in jesenskem času. Rok v spomladanskem času je 15. april, v jesenskem času pa 31. 
oktober. 

• v novih Posebnih pravilih gasilske službe je uveden nov čin Višji gasilec. Ta čin pripada gasilcu, ki je 
opravil tečaj za vodjo skupine. Vkolikor želite ta čin podelite svojim članom, podajte predloge v Vulkan-u 
do 31. marca 

• Gasilska zveza Slovenije je objavila razpis za gostitelja 16. kongresa Gasilske zveze Slovenije. Navedeni 
so pogoji, ki jih mora gostitelj izpolnjevati, da bo izbran za gostitelja 

• prav tako je objavljen razpis za priznanje Matevža Haceta in Kipec gasilca. Po ugotovitvah v naši gasilskii 
zvezi nimamo kandidata, ki bi ga lahko predlagali za omenjeni priznanji 

• objavljen je razpis za dežurstvo gasilcev na Krasu v poletnem času 
 
Točka 3. Poročilo predsednika 
     
Predsednik se je udeležil posveta za predsednike in poveljnike gasilskih zvez, ki je bil organiziran v Novem 
mestu 16. februarja. Na posvetu so bila podrobno pojasnjena nova Pravila gasilske službe. Izpostavljen je bil 
problem, ko gasilska društva opravijo neko delo in za to delo nimajo koncesije, potem pa zahtevajo povračilo 
stroškov. Dogaja se tudi, da društva odklonijo pomoč izven svoje občine. Društva take pomoči ne smejo 
odkloniti, vendar pa morajo o tem obvestiti poveljnika gasilske zveze, ta pa župana. 
  
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec je dobila novega poveljnika Civilne zaščite, ki je v tem mandatu postal 

Franc Koprivec 
• v izvajanju sta dva tečaja in sicer: nadaljevalni tečaj za gasilca v Šentjoštu in tečaj za vodjo skupine na 

Dobrovi. Izpiti iz teoretičnega dela bodo v soboto 26. marca 2011, ob 08.00 uri za tečaj za vodjo skupine 
in ob 11.00 uri še za nadaljevalni tečaj za gasilca 

• na Igu je bil izveden seminar za poveljnike in njihove namestnike za letošnja tekmovanja. Obenem je bilo 
izvedeno tudi testiranje sodnikov. Regija Ljubljana I bo organizirala testiranje sodnikov 04. aprila 2011 ob 
18.00 uri na Dobrovi 

• obnovitveni tečaj za bolničarja naj bi bil organiziran še v spomladanskem času, kar je seveda odvisno od 
predavatelja g. Posavca 

 
Točka 5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Po Statutu Gasilske zveze Dolomiti je le-ta dolžna vsako leto sklicati skupščino. Po predhodnem dogovoru in 
uskladitvi datumov na Regiji Ljubljana I smo določili datum 02. april 2011. Za prireditelja se je javilo PGD 
Zalog, kjer je dovolj velika dvorana za organizacijo skupščine. 
Za vodenje skupščine je potrebno delovno predsedstvo, v katerega so bili predlagani: 
 - predsednik Franc Smrtnik 
 - član Slavko Božnar 
 Matjaž Tominec 
 - zapisnikar Franc Zibelnik 
 - overovatelj zapisnika Janez Kušar 
 Klemen Remškar 
 - verifikacijska komisija Peter Skopec 
 Franc Kožuh 
SKLEP 63: predlog delovnega predsedstva soglasno potrjen 
V kolikor kdo od pozvanih še ni podal poročila za bilten, ga lahko pošlje še do 13. marca 2011 po e-mailu. 
 
Točka 6. Obravnava in potrditev finančnega plana za leto 2011 
 
Ker Občina Dobrova-Polhov Gradec še ni sprejela proračuna za leto 2011, je finančni plan za leto 2011 
pripravljen na osnovi znanih prihodkov za leto 2010. Ker je malo verjetnosti, da bo občina sprejela proračun 
do naše skupščine, bomo morali po sprejetju občinskega proračuna, ko bodo znana finančna sredstva 
občine, tudi mi sprejeti rebalans našega finančnega plana.  



Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 64: potrdi se predlagani finančni plan 
Občina Dobrova-Polhov Gradec pa v času do 24. marca 2011 sprejema pripombe in predloge na proračun 
občine, zato podajamo na občinski proračun naslednjo pripombo: 
SKLEP 65: Občini Dobrova-Polhov Gradec predlagamo, da v svojem proračunu nameni za požarno 

varnost sredstva v višini 160.000 €, ki so bila predstavljena in obrazložena županu s 
predstavitvijo plana do leta 2014.  

 
Točka 7. Tekoče delo 
 
• tečajnikom, ki bodo končali nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za vodjo skupine, se organizira malica 
• predsednik Nadzornega odbora poroča o seji nadzornega odbora. Predlaga, da se v bodoče za nabavo 

opreme pridobi vsaj 2 ali več ponudb. Imenuje naj tehnično strokovno komisijo, ki bo imela nalogo izbrati 
predvsem kvalitetno opremo, ki se bo nabavila. Na dobavnicah opreme, ki jo prevzamejo društva naj bo v 
bodoče vpisana tudi cena opreme. Prav tako nadzorni odbor predlaga, da Upravni odbor sprejme 
Pravilnik o vodenju poslovnih knjig 

• Urška Jankovec poda pripombo, da bi se vsakega občnega zbora udeležila vsaj predsednik ali poveljnik 
gasilske zveze 

 
Točka 10. Razno 
 
• Gasilska zveza Brezovica bo na letošnji skupščini razvila svoj prapor. Prejeli smo njihovo vlogo za nakup 

spominskega traku v višini 150 €. Ker z njimi dobro sodelujemo je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 66: Gasilski zvezi Brezovica namenimo 150 € za nabavo spominskega traku 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


