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ZAPISNIK 
 
 
15. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. decembra 2011 ob 18.30 uri v prosto-
rih gasilskega doma v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Matija Golc, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Jože Dolinar, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Andrej 
Slovša, Jože Kožuh, Damijan Plestenjak, Robert Sečnik 

 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Pregled dela v letu 2011 
5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana GZ Dolomiti 
6. Potrditev druge dotacije društvom 
7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
8. Tekoče delo 
9. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 14. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 74: zapisnik 14. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• objavljen je bil razpis izobraževanj za leto 2012. Vsa društva, ki ste prijavili kandidate na tečaje, so bili 

prijave poslane naprej. Nekateri so že razporejeni na določene tečaje, zato spremljajte prijave na Vulkan-
u 

• v javni razpravi je bil Statut Gasilske zveze Slovenije, ki bo potrjen na naslednjem zasedanju plenuma. 
Tudi gasilska društva in gasilske zveze naj bi na občnih zborih oz. skupščinah sprejemala nove statute, 
kar je posledica novo sprejete zakonodaje in sprejetih Pravil gasilske službe 



• za komisijo za odlikovanja je prispelo preko 100 predlogov za odlikovanja. Komisija je vse predloge 
pregledala in 3 predloge zavrnila, ostale pa potrdila. Diplome za odlikovanja bodo napisana do novega 
leta, tako, da boste lahko odlikovanja podelili na občnih zborih 

• objavljen je bil razpis za organizatorja državnega mladinskega tekmovanja. Določeni pa so tudi datumi 
mladinskega in članskega tekmovanja in sicer bo člansko tekmovanje 26. maja 2012 v Velenju, 
mladinsko tekmovanje pa bo 02. junija 2012 na Ptuju 

• Gasilska zveza Slovenije bo sofinancirala stroške zdravniških pregledov za gasilce, ki so v letu 2011 
opravili tečaj za nosilca izolirnih dihalnih aparatov ali gašenja notranjih požarov 

• organizirana je bila ekskurzija mladine in sicer v Čateške toplice, ki si jo je udeležilo skoraj 90 otrok z 
mentorji 

• prispele so ponudbe za ključ za nadzemni hidrant in radijske postaje  
• opravljeni so bili zdravniški pregledi operativnih gasilcev z Železniškem zdravstvenem domu v Ljubljani. 
 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
• v zadnjem obdobju so naši gasilci posredovali pri prometni nesreči v Dvoru, 5 x so posredovali pri 

odstranjevanju podrtih dreves ob sneženju ter po enem požaru na objektu in na prostem 
• zaključeno je bilo pokalno tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije, kjer so v kategoriji članov A, 

zmagali člani PGD Šentjošt 
• ob pregledih društev je komisija ugotovila, da oprema ni dobro vzdrževana, zato bo v bodoče komisija 

veliko več poudarka dala na pregled opreme 
• naročena je oprema po planih društev. Iz požarnega sklada pa smo dobili 4 dihalne aparate, 3 radijske 

postaje in 2 pozivnika 
• PGD Butajnova-Planina je pred dnevi dobilo podvozje za vozilo GVGP-2 
 
Točka 4. Pregled dela v letu 2011 
 
• upravni odbor je imel 4 redne seje, na katerih smo reševali tekoče zadeve 
• komisija za veterane je pripravila piknik za starejše gasilce. Udeležba je bila skromna, saj je bil piknik 

organiziran v začetku junija 
• v začetku oktobra 2011 je bila organizirana ekskurzija za člane upravnega odbora, štaba operative in 

ostale gasilce, z ogledom Luke Koper ter sejma zaščite in reševanja v Kopru ter gasilskega tekmovanja. 
Zaključen pa je bil s kosilom na turistični kmetiji Hudičevec v Razdrtem 

• v športnih dvoranah na Dobrovi in v Polhovem Gradcu je organizirana rekreacija za gasilce. Na Dobrovi 
se udeležuje rekreacije od 12 do 25 članov, v Polhovem Gradcu pa tudi okoli 20 gasilcev 

 
Točka 5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Rebalans finančnega plana za leto 2011 je potreben, ker je na prihodkovni strani prišlo do povečanja 
sredstev in sicer je razlika v višini požarnih taks, investicijskih sredstev ter sofinanciranja zaščitne opreme. 
Vsa investicijska sredstva smo namenili za nabavo vozila PGD Butajnova-Planina. Na odhodkovni strani pa 
se povečajo stroški za delovanje zveze, za tekmovanja, nabavo opreme, investicijska sredstva za nabavo 
vozila, znižajo pa se stroški za izobraževanje, delovanje komisij za mladino, članice in veterane, dotacije 
društvom, popravilo opreme ter delovanje sektorjev .  
Ker na predlog rebalansa finančnega plana ni bilo razprave je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 75: predlog rebalansa finančnega plana za leto 2011 je soglasno potrjen 
 
Točka 6. Potrditev druge dotacije društvom 
 
Osnova za izračun dotacije društvom za leto 2011 so bile osvojene točke ob pregledu društva oz. točke 
pridobljene z delom preko celega leta. Na točkovnik sta pripombe podala le PGD Polhov Gradec in PGD 
Šentjošt. Obema so bili poslani odgovori in sicer smo PGD Polhov Gradec priznali dodatne točke, PGD 
Šentjošt pa dodatnih točk nismo priznali 
Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 76: potrdi se dotacija društvom za leto 2011 
Dotacija bo izplačana društvom v naslednjem tednu. 
 
Točka 7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
 
Bliža se začetek novega leta in po tradiciji v prvih dveh mesecih gasilska društva izvedejo občne zbore oz 
skupščine. Priporočilo Gasilske zveze Slovenije je, da naj bi bili občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
izvedeni v mesecu januarju in februarju 2012. 



Na predlog predsednika gasilske zveze in usklajevanju med društvi bodo občni zbori oz. skupščine gasilskih 
društev po naslednjem vrstnem redu: 
- PGD Brezje 21. januar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 21. januar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 28. januar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 28. januar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 04. februar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 04. februar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 10. februar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 11. februar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjošt 11. februar 2012 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 25. februar ali 03. marec 2012 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. Predstavniki 
gasilske zveze se občnih zborov društev udeležijo v svečanih uniformah.  
Zapisnike občnih zborov oz. skupščin pošljite do 14. marca 2012. 
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti pa bo 30. marca 2012 na Črnem vrhu 
 
Točka 8. Tekoče delo 
 
• gasilska društva naj pripravijo vozila na zimski čas 
• poveljnik PGD Polhov Gradec sprašuje o nabavi gum za vozilo GV-V2 ter o mnenju za nabavo vozila GV-

GP2, kajti društvo bo v naslednjih dneh nabavilo omenjeno vozilo. Gasilska zveza Dolomiti sicer ne 
nasprotuje nabavi vozila, vendar društvo ne more pričakovati finančnih sredstev, saj to vozilo ni bilo v 
planu nabave vozil za leto 2011 

 
Točka 9. Razno 
 
• predsednik gasilske zveze predstavi delo tajnika, ki se udeležuje sej vseh odborov in komisij, piše 

zapisnike za vse odbore in komisije, za komisijo za odlikovanja pripravlja predloge, napiše vse diplome k 
odlikovanjem, vodi finančno poslovanje gasilske zveze s plačevanjem vseh računov, pripravlja vse 
potrebne dokumente za izvedbo tekmovanj in še bi lahko naštel kakšno aktivnost. Zato predlaga, da se 
mu za vse delo v letu nameni 300 € denarne nagrade za letošnje in naslednje leto. Upravni odbor je 
sprejel: 
SKLEP 77: potrdi se nagrada v višini 300 € za leto 2011 in leto 2012 

• poveljnik PGD Brezje Klemen Remškar obvesti, da ima društvo v okvari elektro agregat.  
• naprava za SMS sporočila za aktiviranje gasilcev je bila v okvari, ki pa je že odpravljena. V kratkem se 

bodo poslali testni pozivi, da se preveri pravilnost delovanja 
• PGD Butajnova-Planina vabi v soboto 10. novembra 2011 na slavnostno sejo ob priliki prevzema 

podvozja za vozilo GV-GP2 
• v letošnjem letu je življenjski jubilej 50 let praznoval Jože Kožuh, 70 let pa Franc Maček. Obema je bilo 

predano skromno darilo 
• prav tako na koncu Jožetu Kožuhu podeli darilo tudi predsedujoči Regije Ljubljana I Franc Bradeško, ki se 

je pridružil seji. Ob koncu nam želi uspešno delo tudi v prihajajočem letu in se zahvali za vse delo v 
iztekajočemu letu, ki smo ga opravili za dobrobit naših krajanov 

 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


