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ZAPISNIK 
 
 
18. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. oktobra 2012 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma na Hrušovem. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Janko Koprivec, Anica Tomšič, Matija Golc, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Janez Zadnikar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Obravnava vlog društev 
5. Finančno poročilo januar – september 2012 
6. Obravnava dopolnitev Pravilnika o odlikovanjih in nagradah 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Zapisniki sej bodo vključno s tem zapisnikom odslej dosegljiv na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti, zato 
predsednik ni podal povzetka zapisnika 17. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. Prisotni na 
zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 86: zapisnik 17. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava prispele pošte  
 
• junija je bil organiziran piknik za veterane v Šentjoštu. Udeležilo se ga je veliko število veteranov, ki so bili 

zadovoljni 
• Zavod za varstvo pri delu je poslal ponudbo za zdravniške preglede operativnih gasilcev 
• Občini Dobrova-Polhov Gradec smo poslali predlog za prejem srebrnega grba Občine Dobrova-Polhov 

Gradec tekmovalno enoto članov »A« PGD Šentjošt, ki je potem prejela priznanje občine 
• na razpisu za sofinanciranje nabave zaščitne opreme smo bili uspešni in dobili sredstva, čeprav se je 

vsota razpoložljivih sredstev znižala iz 1.600.000 € na 890.000 € 



• PGD Podsmreka in PGD Butajnova-Planina prodajata orodni vozili TAM. Vozilo PGD Podsmreka je 
kupilo PGD Zalog, ki je potem prodalo svoje staro vozilo 

• v poletnem času sta imeli proslavo PGD Butajnova-Planina, ki je prevzelo novo vozilo in PGD Zalog, ki je 
praznovalo 60-letnico delovanja, vendar iz tega društva nismo prejeli podatka o udeležbi gasilcev in te 
točke ne bodo upoštevane pri točkovanju društev 

• Gasilska zveza Dolomiti je z Zavodom IPF sklenila dogovor o najnižji tarifi plačila za uporabo fonogramov  
na prireditvah. Pogoj za plačilo te tarife je prijava prireditve temu zavodu 

• komisija za veterane Regije Ljubljana I je organizirala že tretje tekmovanje starih brizgaln. Udeležbe iz 
naše gasilske zveze ni bilo, saj nima nihče črpalke izdelane pred letom 1940 

• organizirani sta bili ekskurziji članic in veteranov. Odziv je bil velik, saj se je vsake ekskurzije udeležilo 
nad 50 udeležencev 

• Občini Dobrova-Polhov Gradec smo poslali finančni plan za leto 2013 v višini 167.000 €, v katerem pa 
niso zajeti eventuelni stroški uvrstitve članov »A« PGD Šentjošt na gasilsko olimpiado v znesku cca 
10.000 € 

• Turistična zveza Slovenije je pripravila akcijo »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, v kateri ocenjujejo tudi 
lepoto in urejenost gasilskih domov, na katero se je prijavilo PGD Polhov Gradec 

• v soboto 20. oktobra 2012 bo v Osnovni šoli Smlednik potekal regijski kviz gasilske mladine, na katerm 
bo sodelovalo 5 naših ekip (3 iz PGD Dvor, 1 iz PGD Polhov Gradec in 1 iz PGD Zalog) 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Zaradi odsotnosti poveljnika, bo svoje poročilo podal na naslednji seji. Kljub temu tajnik pojasni določene 
stvari in sicer: 
• še enkrat se v imenu tekmovalnega odbora opraviči vsem ekipam v kategoriji članic A, kjer je na 

tekmovanju prišlo do napačnega izračuna točk in s tem posledično do napačnega vrstnega reda 
sodelujočih ekip. Zato je bilo objavljeno tudi opravičilo v Našem časopisu 

• v mesecu novembru 2012 se bosta začela dva nadaljevalna tečaja za gasilca in v mesecu januarju 2013 
pa še tečaj za vodjo skupine 

 
Točka 4. Obravnava vlog društev 
 
V zadnjem obdobju so prispele naslednje vloge; 
• Gasilska zveza Grosuplje v imenu PGD Škocjan prosi za finančno pomoč za obnovo gasilskega doma 

omenjenega društva, katerega jim je uničil požar spomladi letos. Predsednik predlaga, da se jim nakaže 
200 €. Upravni odbor sprejme: 
SKLEP 87: soglasno je potrjen predlog za prispevek v znesku 200 € 

• PGD Šentjošt v letošnjem letu za uvrstitev na državno tekmovanje pripada za 4 ekipe delovnih oblek. Ker 
imajo delovnih oblek in druge opreme dovolj, prosijo za finančna sredstva v protivrednosti delovnih oblek, 
kar znese po ponudbi MiStar, ki je najugodnejša 2.939,33 €. Vse ponudbe za delovne obleke so sestavni 
del zapisnika. Upravni Odbor sprejme: 
SKLEP 88: soglasno je potrjen predlog da se PGD Šentjošt nakaže ta znesek  

• PGD Zalog se prav tako za udeležbo ekipe na državnem tekmovanju nabavi delovne obleke, prav tako pa 
jim pripadajo tudi obleke za ekipo, ki se je udeležila državnega tekmovanja v orientaciji. Povrne se jim 
tudi stroške prevoza na to tekmovanje 

 
Točka 5. Finančno poročilo januar – september 2012 
 
Predsednik poda finančno poročilo za obdobje januar – september 2012. Na nekaterih postavkah smo 
planirana sredstva sicer že presegli. Zato bomo za zadnjo sejo v letošnjem letu pripravili rebalans plana, v 
katerem bodo upoštevani presežki in manjki sredstev po posameznih postavkah. Tretji del dotacije za 
obdobje julij-september 201 smo od občine prejeli v tem tednu. 
 
Točka 6. Obravnava dopolnitev Pravilnika o odlikovanjih in nagradah 
 
V veljavnem Pravilniku o priznanjih in nagradah v Gasilski zvezi Dolomiti ni nikjer določena kvota priznanj, ki 
jih lahko posamezno društvo podeli v enem letu. Zato komisija za veterane, odlikovanja in zgodovino 
predlaga, da se ta pravilnik dopolni, v katerem se določi kvota podeljenih priznanj za posamezno leto.  
V pravilniku se doda 24a. člen, ki se glasi: 
 
Gasilsko društvo lahko vsako leto podeli do osem priznanj Gasilske zveze Dolomiti, v letu okrogle 
obletnice pa lahko podeli še dodatnih pet priznanj Gasilske zveze Dolomiti. 



Gasilsko društvo lahko vsako leto podeli do tri odlikovanja ali plamenice Gasilske zveze Slovenije, v 
letu okrogle obletnice pa še dodatni dve odlikovanji ali plamenici Gasilske zveze Slovenije. 
V tej kvoti niso všteti: predlogi za članice, veterane, predlogi za odlikovanja za hrabrost in plamenice, 
podeljene za sodelovanje na intervencijah in odlikovanja za osebe zunaj gasilske organizacije.  
 
Na osnutek dopolnitev Pravilnika o priznanjih in nagradah v Gasilski zvezi Dolomiti ni bilo pripomb, zato je 
Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 89: potrdi se dopolnitve Pravilnika o priznanjih in nagradah v Gasilski zvezi Dolomiti 

Dopolnitve Pravilnika bodo objavljene na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti, kjer bodo v roku enega 
meseca dostopni tudi ostali veljavni pravilniki. 
 
Točka 7. Tekoče delo 
 
• prihodnje dve nedelji se bodo izvajali pregledi društev po razporedu in točkovniku, ki ga je pripravil štab 

operative 
• društva naj v prihodnjem času pripravijo opremo in tehniko za zimsko obdobje 
 
Točka 9. Razno 
 
• predsednik je razdelil prisotnim predlog datumov občnih zborov v prihodnjem letu, ki jih bomo uskladili na 

naslednji seji v začetku decembra 
• v torek 30. oktobra 2012 bomo pripravili posvet s predsedniki in poveljniki društev na temo volitev v 

društvih in gasilski zvezi 
• predsednik se zahvaljuje predsedniku komisije za veterane za dobro pripravljeno ekskurzijo za veterane 
• Bojan Oven pojasni o nabavi vozila V PGD Podsmreka. Podvozje vozila so že pripeljali v gasilski dom. 

Dogovarjajo pa se z izvajalci za izdelavo nadgradnje, ki so v zaključni fazi 
• predsednik komisije za veterane, odlikovanja in zgodovino pojasni, da je rok za oddajo predlogov za 

priznanja do 31. oktobra 2012 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 
  
 
 

                                                                


