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ZAPISNIK 
 
 
16. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 23. septembra 2016 ob 19.30 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič, Janez Kušar, 

Branko Gabrovšek, Veronika Kržišnik, Rok Setnikar, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, 
Klemen Droftina 

Ostali prisotni:  
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Obravnava pripomb in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
5. Tekoče delo 
6. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov, kar zagotavlja 
sklepčnost seje upravnega odbora. 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 87: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Povzetek zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 88: s 12 glasovi »za« je potrjen zapisnik 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 na občinskem prazniku opažamo, da gasilska društva premalokrat predlagajo svoje člane za prejemnike 
občinskih priznanj. V prihodnje društva predlagajte svoje najbolj aktivne člane za občinska priznanja. 
Predsednik komisije za odlikovanja Janez Kušar pojasni, da gasilska zveza predlaga za občinska 
priznanja le člane, ki delujejo na nivoju gasilske zveze, vse ostale pa predlagajte društva sama  

 po sprejetih Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, so nastale tudi spremembe v Vulkanu, 
predvsem na področju izobraževanja. Spremembe so bile poslana na vsa gasilska društva 

 na Črnem vrhu je bil prevzem obnovljenega gasilskega vozila 

 zaključen je bil razpis za sofinanciranje zaščitne opreme, na katerem smo prejeli preko 2.900 € 

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


 ob začetku šolskega leta smo poskrbeli za varnost otrok pri osnovnih šolah v Polhovem Gradcu, 
Šentjoštu in Črnem vrhu 

 prihodnji teden bo organizirana ekskurzija veteranov v Kočevje in okolico 
 

Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 v letošnjem letu je bilo 20 intervencij, med katerimi so bile večje le požara objektov v Polhovem Gradcu in 
na Butajnovi ter večja iskalna akcija pogrešane osebe na Dobrovi 

 pred kratkim smo dobili opremo iz sredstev požarnega sklada. Oprema je bila razdeljena po sklepu 
poveljstva 

 v naslednjih dneh bo občinsko tekmovanje v Horjulu 

 pregledi društev bodo v nedeljo 02. in 09. oktobra 2016. Potekali bodo na enak način kot v preteklem letu 

 v pete 21. oktobra 2016 se bo v Polhovem Gradcu začel nadaljevalni tečaj za gasilca 
 
Točka 4. Obravnava pripomb in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
 
Pripravljen je bil osnutek novega Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki sodelujejo na državnih 
tekmovanjih. Poslan je bil na vsa gasilska društva, ki so imela možnost podati pripombe in dodatne predloge 
k pravilniku. 
Predsednik Marjan Peklaj pojasni predlagani pravilnik, ki v osnovi predlaga manjše zneske za nagrade, kar 
je posledica zmanjšanja sredstev s strani občine v tem letu. 
V roku, ki je bil določen, je pripombe poslalo le PGD Dvor, ki predlaga: 

 da v gasilsko-športnih disciplinah prve tri ekipe v mladinskih in članskih kategorijah prejmejo opremo v 
vrednosti 700 € 

 da v gasilsko-športnih disciplinah prve tri ekipe v kategoriji starejši gasilcev prejmejo opremo v višini 500 
€ 

 da ekipe v kvizu in orientaciji prve tri ekipe prejmejo opremo v vrednosti 300 € 

 da ostale ekipe v vseh omenjenih tekmovanjih prejmejo opremo v predlaganem znesku glede na uvrstitev 
v prvo, drugo ali zadnjo tretjino uvrščenih in ne po mestih, kot je predlagano 

 da se za mladino omogoči prehrana in avtobusni prevoz na regijskem in državnem tekmovanju v 
gasilsko-športnih disciplinah, članskim ekipam pa omogočimo za državno tekmovanje samo avtobusni 
prevoz. Enotam, ki sodelujejo na državnem tekmovanju v kvizu, orientaciji in srečanju slovenski-hrvaške 
mladine pa samo prevoz 

 
V razpravi so sodelovali: 

 Roman Hribernik, ki predlaga, da ukinemo nagrajevanje ekip, ki sodelujejo na državnih tekmovanjih, ker 
smatra, da tekmovanja niso glavna dejavnost društev 

 tajnik Franc Zibelnik pojasni, da nagrada, ki jo je do sedaj prejela posamezna ekipa niti približno ne 
poplača vloženega truda, ki je potreben, da se ekipa uvrsti na državno tekmovanje  

 
Po končani razpravi predsednik poda predlagane pripombe PGD Dvor na glasovanje in upravni odbor je 
sprejel: 
SKLEP 89: z 2 glasovoma »za« in 8 glasovi »proti« se zavrne pripombe PGD Dvor 
 
V nadaljevanju predsednik predlaga in poda na glasovanje predlagani Pravilnik o nagrajevanju tekmovalnih 
ekip. Po glasovanju je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 90: z 2 glasovoma »za« in 6 glasovi »proti« ni potrjen predlagani Pravilnik o nagrajevanju 

tekmovalnih ekip 
 
Na koncu predsednik poda na glasovanje še predlog, da ukinemo nagrajevanje tekmovalnih ekip za 
sodelovanje na državnih tekmovanjih. Po glasovanju je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 91: z 6 glasovi »za« in 2 glasovoma »proti« se ukine obstoječi Pravilnik o nagrajevanju 

tekmovalnih ekip 
 
S tem se z letom 2017 ukine nagrajevanje tekmovalnih ekip za sodelovanje na vseh državnih tekmovanjih. 
Do naslednje seje vodstvo gasilske zveze pripravi nov predlog ugodnosti za tekmovalne enote, ki sodelujejo 
na državnih tekmovanjih. 
  
Točka 5. Tekoče delo 
 

 predsednik in poveljnik želita vsem ekipam na občinskem tekmovanju veliko sreče in dobrih uvrtsitev 

 društva naj se pripravijo na preglede društev  
 
 



Točka 7. Razno 
 

 poveljnik pohvali organizacijo prevzema rabljenega vozila na Črnem vrhu 

 Roman Hribernik sprašuje, če je v planu predviden tečaj za voznike »C« kategorije, saj je verjetno v večih 
društvih problem za voznike cistern predvsem v dopoldanskem času. Do konca novembra naj društva 
pošljejo podatke o številu kandidatov za »C« kat. 

 v naslednjem letu imata dva PGD obletnico delovanja in sicer: PGD Šentjošt 01. julija in PGD Dobrova 
10. junija, ostala društva pa imajo samo veselice PGD Polhov Gradec (zadnja nedeljo v maju), PGD Dvor 
(15. julija), Črni vrh (05. avgusta). Ostala društva naj ne koristijo teh datumov 

 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


