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ZAPISNIK 
 
 
13. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 17. junija 2011 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Anica Tomšič, Viktorija Bizjan 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Informacija s plenuma Gasilske zveze Slovenije 
5. Obravnava in potrditev cenika storitev 
6. Potrditev prve dotacije 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 67: potrdi se zapisnik 12. seje Upravnega odbora 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• župan Občine Dobrova-Polhov Gradec je odobril 200 € za ekskurzijo članic 
• Občina Dobrova-Polhov Gradec je poslala razpis za občinska priznanja. V bodoče bi morala tudi gasilska 

zveza predlagati izmed članov organov gasilske zveze kandidata za prejemnika občinskega priznanja 
• Gasilska zveza Slovenije je pripravila učno delavnico za administratorje Vulkan-a po gasilskih zvezah. V 

Vulkan-u je bila letos dodana aplikacija za prijavo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme ter tekmovanja 



• v soboto 04. junija 2011 je bil organiziran piknik za veterane na Črnem vrhu. Udeležba je bila zadovoljiva, 
čeprav bi bilo treba v naslednjem letu piknik organizirati prej, saj je v tem času veliko kmetijskega dela in 
so veterani zadržani 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
     
• v spomladanskem času je bilo nekaj intervencij, ki so bile majhnega obsega in uspešno zaključene 
• letošnje mladinsko tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah je prestavljeno s sobote 17. septembra 

2011, na nedeljo 11. septembra 2011. 
• v mesecu aprilu 2011 sta bila zaključena nadaljevalni tečaj za gasilca in za vodjo skupine. Udeležba na 

tečaju je bila zadovoljiva, saj je od 57 prijavljenih (za oba tečaja) tečaja uspešno opravilo 46 tečajnikov 
• obnovitveni tečaj za bolničarja bo v mesecu novembru, prav tako naj bi se v novembru 2011 začel tudi 

tečaj nudenje prve nujne medicinske pomoči 
• popravljen je bil gasilsko-operativni načrt in načrt alarmiranja Občine Dobrova-Polhov Gradec in bil 

poslan v pregled tudi županu občine 
• na zadnji seji Štaba operative je bil potrjen vrstni red nabave vozil in sicer: PGD Butajnova-Planina, PGD 

Podsmreka, PGD Črni vrh – samo podvozje, PGD Polhov Gradec, PGD Dvor, PGD Zalog. Leto nabave 
novega vozila je odvisno od višine investicijskih sredstev iz občinskega proračuna. 

• v jesenskem času bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev 
 
Točka 4. Informacija s plenuma Gasilske zveze Slovenije 
 
Letošnjega zasedanja plenuma Gasilske zveze Slovenije se je zaradi zadržanosti predsednika gasilske 
zveze Marjana Peklaja udeležil tajnik Franc Zibelnik. Poudarki z zasedanja plenuma: 
• sprejete so bile spremembe Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v gasilski organizaciji. Večina 

popravkov je vsebinskih. Dodano pa je določilo, da se značka za operativno delo lahko nosi tudi na 
gasilski uniformi. V razpravi so bili podani predlogi, da naj se ta značka nosi samo na delovni obleki, 
vendar je bila podana razlaga, da je članu gasilske organizacije, tudi ko ni več operativec, čast nositi to 
značko tudi na gasilski uniformi 

• podano je bilo poročilo o delu Gasilske zveze Slovenije in finančno poročilo za lansko leto 
• v razpravi na poročila je bilo povedano, da sodniki po 63. letu starosti ne bodo mogli več soditi na 

tekmovanjih, saj starejši sodniki težko sledijo hitrostim tekmovalnih enot. Pripravljajo se tudi novi 
priročniki za usposabljanja, ki naj bi bili na voljo v prihodnjem letu 

• podana in sprejeta je bila pobuda za spremembe in dopolnitve Statuta Gasilske zveze Slovenije, kot tudi 
vseh ostalih gasilskih organizacij (gasilske zveze, PGD). To je posledica novih sprejetih Pravil gasilske 
službe, ki določaj, da morajo vse gasilske organizacije v roku dveh let uskladiti svoje statute. Komisija za 
pripravo aktov pri Gasilski zvezi Slovenije bo pripravila osnutke statutov gasilskih društev in gasilskih 
zvez, ki bodo društvom poslana, da jih potem prilagodijo svojim potrebam. Istočasno bodo pripravljeni 
tudi Pravilnik o organizaciji poslovanja PGD, Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju in Pravilnik 
o disciplinski in materialni odgovornosti 

• Gasilska zveza Slovenije bo pristopila k nakupa objekta v Fiesi, kjer bi nastal Učni center gasilske 
mladine in v katerem bi potekalo usposabljanje mladine. Za realizacijo tega projekta se bodo pridobila 
tudi evropska sredstva, prodali naj bi dom na Travni gori in ta sredstva namenili za izgradnjo tega centra 

• povečala se je tudi članarina za članstvo v Gasilski zvezi Slovenije. Za leto 2011 je bila predlagana 
članarina za gasilske zveze 30 €, za gasilska društva pa 20 €, ki je bila tudi potrjena 

 
Točka 5. Obravnava in potrditev cenika storitev 
 
Cenik za obračun storitev je pripravil in potrdil že Štab operative. Ta cenik je namenjen obračunu povračila 
stroškov intervencij in izobraževanja v Gasilski zvezi Dolomiti. 
V razpravi so bili podani še naslednji predlogi: 
• predsednik predlaga, da se predavatelju, ki ima opravljen tečaj za predavatelja poveča cena na 10 €, ura 

instruktorja in predavatelja brez tečaja za predavatelja pa na 8 € 
• poveljnik pa je predlagal, da se polnjenje izolirnih dihalnih aparatov plača po priloženem računu k poročilu 

o intervenciji. Za uporabo dvorane za tečaje se plača najemnina 10 € v poletnem času (od 01. 04. do 31. 
10.) in 25 € v zimskem času (od 01. 11. do 31. 03.) 

Po razpravi je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 68: potrdi se cenik storitev z predlaganimi spremembami 
Cenik je sestavni del zapisnika. 
 
 
 



Točka 6. Potrditev prve dotacije društvom  
 
Tudi letošnja dotacija društvom je razdeljena v dva dela. Prvo dotacijo dobijo društva v enakem znesku, to je 
500 € in sicer v prvi polovici leta. Druga dotacija pa se razdeli po točkah iz točkovnika o delovanju društva 
preko celega leta. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 69: vsem društvom se nakaže prva dotacija v višini 500 € 

 
Točka 7. Tekoče delo 
 
• v letošnjem letu PGD Butajnova-Planina praznuje 40 letnico delovanja. Ob tej priliki naj bi imeli tudi 

prevzem vozila, vendar ga v letošnjem letu še ne bodo imeli izdelanega, bodo praznovanje pripravili v 
naslednjem letu. Društvu v letu, ko praznuje obletnico pripada dotacija v znesku 625 €. Upravni odbor je 
sprejel: 
SKLEP 70: kljub temu, da bo PGD Butajnova-Planina praznovanje pripravila v naslednjem letu, se 

jim letos nameni dotacija v višini 625 € 
 
Točka 8. Razno 
 
• po nekaj letih se bo organizirala ekskurzija upravnega odbora, štaba operative, nadzornega odbora in 

komisij in sicer v soboto 01. oktobra 2011. Ogledali bi si sejem zaščite in reševanja v Kopru ter nekaj 
ostalih zanimivosti v okolici ter jo zaključili s kosilom. Organizacijo prevzameta predsednik in poveljnik 

• predstavnik mladinske komisije Janko Koprivec poda pripombo, da društva niso dala sodnikov za regijsko 
tekmovanje v orientaciji. Poveljnik pojasni, da je Regija Ljubljana I zahtevala 4 sodnike in toliko jih je iz 
naše gasilske zveze tudi sodelovalo 

• Gasilska zveza Kamnik organizira v soboto 02. julija 2011 pohod članic na Veliko planino. Obvestite 
članice, vabilo pa bodo prejela vsa društva in članice komisije za žene. Udeleženke si same organizirajo 
prevoz 

• v jesenskem času se bo organiziral posvet za predsednike in poveljnike gasilskih društev na katerem 
bodo predstavljena nova Pravila gasilske službe 

 
Naslednja seja upravnega odbora bo v Šentjoštu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


