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ZAPISNIK 
 
 
11. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 22. maja 2015 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič, Janez Kušar, 

Božidar Žvokelj, Branko Gabrovšek, Veronika Kržišnik (od 5. točke), Peter Otorepec, Rok 
Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina 

Ostali prisotni: Viktorija Bizjan Ogrin, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Potrditev prve dotacije 
5. Priprava na proslavo 20-letnice Gasilske zveze Dolomiti 
6. Potrditev predlogov za priznanja 
7. Razno 

 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 14 članov, kar zagotavlja 
sklepčnost seje upravnega odbora 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 60: dnevni red je bil potrjen s 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Povzetek zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 61: s 14 glasovi »za« potrjen zapisnik 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 vsem društvom je bilo poslano obvestilo o spomladanskem pikniku za veterane, ki bo v soboto 06. junija 
2015 popoldne na Dobrovi 

 prav tako je bil vsem gasilskim društvom poslan razpis Občine Dobrova-Polhov Gradec za predloge za 
občinska priznanja. Rok za oddajo predlogov je bil 11. maj 2015 

 Pošta Slovenije je poslala ponudbo za izdelavo lastne znamke ob naši 20 –letnici delovanja Gasilske 
zveze Dolomiti. Za ponudbo se ne odločimo, ker imamo sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije za mesečni 
obračun poštnine 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
mailto:gzdolomiti@gmail.com


 PGD Brezje je poslalo vlogo za finančno pomoč pri nabavi novega gasilskega vozila, ki bo zamenjalo 
orodno vozilo TAM. Nabaviti nameravajo rabljeno vozilo GVM, ki ga bodo predali v uporabo ob 
praznovanju 70-letnice delovanja društva 

 v organizaciji komisije za članice Regije Ljubljana 1 je bilo pripravljeno družabno srečanje članic, ki so se 
ga udeležile tudi naše članice 
 

Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 v zadnjih dveh mesecih je bilo 8 intervencij, od tega 2 dimniška, 1 travniški in 1 gozdni požar, 1 požar 
lope in avtomobila, 1 črpanje vode ob narasli vodi in 1 pomoč ob zastoju srca 

 v soboto 23. maja 2015 (jutri) bo na Osnovni šoli Dobrova organizirana občinska vaja, na kateri bodo 
poleg gasilcev sodelovala tudi reševalci, bolničarji civilne zaščite, saj naj bi prišlo do »množične nesreče« 
zaradi eksplozije v kuhinji 

 letošnje izbirno občinsko tekmovanje bo v organizaciji sektorja Dobrova v soboto 12. in nedeljo 13. 
septembra 2015 pri Osnovni šoli Dobrova 

 v sredo 27. maja 2015 bo predstavitev novega sistema alarmiranja gasilcev 
 
Točka 4. Potrditev prve dotacije 
 
V zadnjih letih gasilskim društvom ob koncu prve polovice leta namenimo prvo dotacijo v višini 500 €. 
Predsednik predlaga, da potrdimo tudi dotacijo gasilskim društvom, ki v letošnjem letu praznujejo okrogle 
obletnice v višini 625 €.  
Na podani predlog razprave ni bilo, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 62: s 14 glasovi »za« se potrdi prva dotacija in dotacija za okrogle obletnice 
 
Točka 5. Priprava na proslavo 20-letnice Gasilske zveze Dolomiti 
 
Seji se je pridružila Veronika Kržišnik. 
Proslava ob 20-letnici delovanja Gasilske zveze Dolomiti bo potekala v petek 05. junija 2015 ob 18.00 uri v 
gasilskem domu v Polhovem Gradcu. 
Ob obletnici je pripravljen bilten, v katerem je predstavljena zgodovina Gasilske zveze Dolomiti, opremljen 
bo tudi s fotografijami in je v tisku. 
Pripravljen je tudi program proslave, ki bo trajala okoli 1 ure, v katerem bo sodeloval Fantovski zbor 
Dobrova, ki bo ob začetku zapel slovensko in gasilsko himno ter pred podelitvijo priznanj še eno pesem. Na 
proslavo bodo vabljeni člani upravnega in nadzornega odbora, poveljstva, sosednje gasilske zveze, Regija 
Ljubljana 1, Gasilske zveze Slovenije, župan in poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec. 
Predvideni so 3 govorniki in sicer: predsednik Gasilske zveze Dolomiti, predstavnik Gasilske zveze Slovenije 
in župan. Ob koncu prireditve pa bodo podeljena še priznanja. 
Upravni odbor sprejme: 
SKLEP 63: s 15 glasovi »za« se potrdi program proslave ob 20-letnici Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 6. Potrditev predlogov za priznanja 
 
Obletnice delovanja so priložnost za podelitev priznanj najprizadevnejšim za vestno delo v Gasilski zvezi 
Dolomiti. Odbor za pripravo proslave je pripravil predlog prejemnikov priznanj in sicer: 

 zahvalo za sodelovanje prejmejo vsa gasilska društva, sosednje gasilske zveze, Regija Ljubljana 1, 
Gasilska zveza Slovenije, Občina Dobrova-Polhov Gradec in Civilna zaščita Občine Dobrova-Polhov 
Gradec 

 priznanja za posebne zasluge: Franc Maček, Franc Bradeško, Jože Kožuh in Matjaž Tominec 

 zlato plaketo: Janez Kušar 

 srebrne plakete: Franc Setnikar (kot župan), Marjan Peklaj in Franc Zibelnik 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 64: s 13 glasovi »za« in 2 vzdržanima glasovoma je potrjen predlog prejemnikov priznanj 
 
Točka 7. Razno 
 

 Boštjan Seliškar daje na znanje odločitev PGD Podsmreka, da je prodalo vozilo Mercedes Sprinter in 
nabavlja novo vozilo Citroen. Predsednik gasilske zveze Marjan Peklaj predlaga, da se PGD Podsmreka 
in PGD Brezje nameni po 1.000 € pomoči za nabavo vozil, čeprav PGD Podsmreka še ni poslalo nobene 
vloge za finančno pomoč pri nabavi vozila in tudi v finančnem planu ni predvidenih teh sredstev, zato se 
jih bo moralo zagotoviti v rebalansu finančnega plana. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 65: s 14 glasovi »za« in 1 glasom »proti« se potrdi predlog o finančni pomoči pri nabavi vozil 

PGD Podsmreka in PGD Brezje  
 



 poveljnik opozarja PGD Brezje, da ob prodaji vozila TAM z avtomobila odstrani napis gasilskega društva 
 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


