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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 25. aprila 2008 ob 20.00 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Jože Kožuh, Klemen Peklaj, Matija Golc, Andrej Urbančič, Andrej Cankar, 

Franc Maček, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina 
Ostali prisotni: Janez Zadnikar, Franc Zibelnik, Andrej Plestenjak 
 
Sejo je začel dosedanji predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Franc Bradeško, ki je po poslovniku 
Upravnega odbora dolžan sklicati prvo konstitutivno sejo Upravnega odbora. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
3. Obravnava in sprejem poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
4. Obravnava in potrditev finančnega plana za leto 2008 
5. Razno 

 
Dosedanji predsednik Gasilske zveze je predlagal, da se prvi dve točki dnevnega reda zamenjati in 
spremenjen dnevni red dal v potrditev. 
SKLEP: spremenjen dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
 
V času zbiranja predlogov kandidatov, so bili za člane komisij s strani prostovoljnih gasilskih društev 
predlagani naslednji člani: 
• komisija za mladino: Boštjan Jurjevčič – PGD Butajnova-Planina, Aleksandra Bizjan – PGD Črni vrh, Jani 

Koprivec – PGD Dobrova, Klemen Zibelnik – PGD Dvor, Klemen Peklaj – PGD Hruševo, Robert Čuden – 
PGD Podsmreka, Klavdija Dolinar Ottey – PGD Polhov Gradec, Izidor Tominc – PGD Šentjošt in Primož 
Jankovec – PGD Zalog. Komisija je na prvi seji izvolila predsednika komisije, ki je postal Klemen Peklaj in 
je po Statutu Gasilske zveze Dolomiti tudi član Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 

• komisija za članice: Marjeta Urbančič – PGD Brezje, Andreja Oblak – PGD Butajnova-Planina, Veronika 
Kržišnik – PGD Črni vrh, Anica Tomšič – PGD Dobrova, Jožefa Božnar – PGD Hruševo, Simona Rotar – 
PGD Podsmreka, Darja Čuden – PGD Polhov Gradec, Jožica Borštnar in Slavka Škof – PGD Šentjošt in 
Janja Šifrer – PGD Zalog. Komisija ja na prvi seji izvolila predsednico komisije, ki je postala Anica 
Tomšič, ki je tudi članica Upravnega odbora Dolomiti 

• komisija za odlikovanja, zgodovino in veterane: Jože Bizjan – PGD Črni vrh, Janez Dolinar – PGD 
Dobrova, Matija Golc – PGD Dvor, Andrej Peklaj – PGD Hruševo, Boris Koritnik – PGD Polhov Gradec in 
Ivan Šubic – PGD Šentjošt. Tudi ta komisija je na prvi seji izvolila predsednika komisije, ki je postal Matija 
Golc in je tudi član Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 

Po prvih sejah vseh komisij na katerih so bili izvoljeni predsedniki komisij, smo zapolnili še preostala mesta v 
Upravnem odboru Gasilske zveze Dolomiti. 



Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 1: potrdijo se člani komisije za mladino, komisije za članice in komisije za odlikovanja, zgodovino 

in veterane 
 
Točka 2. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Dosedanji predsednik Gasilske zveze Dolomiti je še enkrat podal sestavo Upravnega odbora Gasilske zveze 
Dolomiti, ki bil potrjen na občnem zboru dne 04. aprila 2008 in dopolnjen s predsedniki komisij. 
Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti sestavljajo: predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj, 
poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev: Andrej Urbančič 
– PGD Brezje, Andrej Cankar – PGD Butajnova-Planina, Viktorija Bizjan Ogrin – PGD Črni vrh, Franc Maček 
– PGD Dobrova, Marko Zibelnik – PGD Dvor, Filip Božnar – PGD Hruševo, Bojan Oven – PGD Podsmreka, 
Janez Stanovnik – PGD Polhov Gradec, Janez Droftina – PGD Šentjošt in Urška Jankovec – PGD Zalog ter 
Klemen Peklaj – predsednik komisije za mladino, Anica Tomšič – predsednica komisije za članice in Matija 
Golc – predsednik komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 2: V Upravni odbor se potrdijo Klemen Peklaj kot predsednik komisije za mladino, Anica Tomšič 

kot predsednica komisije za članice in Matija Golc kot predsednik komisije za odlikovanja, 
zgodovino in veterane 

Za podpredsednika Gasilske zveze Dolomiti je predsednik predlagal Franca Mačka in Janeza Droftino, ki pa 
te funkcije ne želi opravljati. Zato je bil predlagan Andrej Cankar. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 3: Za podpredsednika Gasilske zveze se potrdita Franc Maček in Andrej Cankar 
  
V nadzorni odbor Gasilske zveze Dolomiti so bili izvoljeni: Jože Dolinar – PGD Polhov Gradec, Marko Zde-
šar – PGD Brezje in Janez Zadnikar – PGD Hruševo. Nadzorni odbor je na prvi seji izvolil predsednika, ki je 
postal Marko Zdešar. 
V arbitražo Gasilske zveze so bili izvoljeni: Janez Kristan – PGD Podsmreka, Franc Cankar st. in Anton 
Sečnik kot člani arbitraže ter Ivan Založnik – PGD Hruševo in Janko Rožnik – PGD Dvor kot nadomestna 
člana. Na prvi seji Arbitraže je bil za predsednika Arbitraže izvoljen Janez Kristan, za namestnika Anton 
Sečnik, Franc Cankar st. pa je član Arbitraže. 
S tem je predal besedo in vodenje Gasilske zveze Dolomiti novo izvoljenemu predsedniku Marjanu Peklaj in 
obenem zaželel novemu predsedniku, poveljniku ter ostalim organom zveze uspešno delo v prihodnje. 
 
Točka 3. Obravnava in sprejem poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Poslovnik Upravnega odbora Gasilski zveze Dolomiti je bil priloga vabilu za današnjo sejo. Člani Upravnega 
odbora so imeli možnost podati do 23. aprila 2008 pisne pripombe, vendar do tega roka ni prispela nobena 
pripomba. 
Kljub večkratnem pregledu osnutka poslovnika, kateremu je bila podlaga novo prejet Statut Gasilske zveze 
Dolomiti, so se še vedno pojavile slovnične oz. smiselne napake. Tako se popravijo naslednji členi: 
• 11. člen – ta člen se glasi: V kolikor član Upravnega odbora iz kakršnihkoli razlogov preneha opravljati 

svoje delo, lahko društvo predlaga nadomestnega člana, ki ima vse pravice in dolžnosti kot prejšnji član 
od trenutka, ko ga Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti potrdi za člana Upravnega odbora 

• 12. člen – predsedstvo se zamenja z Upravni odbor, ki štab operative potrdi na predlog poveljnika 
• 18. člen – ta člen se glasi: Upravni odbor upravlja s premoženjem zveze v skladu z veljavnimi 

računovodskimi standardi 
• 20. člen – ta člen se glasi: Upravni odbor dela na rednih in izrednih sejah. Redne seje se sklicujejo vsaj 

enkrat vsako četrtletje. 
• 36. člen – člen se glasi, da komisijo članic sestavljajo predsednica komisije in po 1 ali 2 članici vsakega 

društva. Članice komisije potrdi Upravni odbor na predlog društev. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 4: poslovnik Upravnega odbora Gasilske zveze je bil s popravki soglasno potrjen 
 
Za pomoč pri delu gasilske zveze ima Upravni odbor tajnika. Dosedanji tajnik Franc Zibelnik je pripravljen 
opravljati to delo tudi v tem mandatu. Dogovor o obveznostih in prejemkih bo sklenjen naknadno. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 5: Franca Zibelnika se potrdi za tajnika Gasilske zveze Dolomiti 
 
Toča 4. Obravnava in sprejem finančnega plana za leto 2008 
 
Finančni plan za leto 2008 je obravnaval in potrdil že občni zbor Gasilske zveze Dolomiti. Predsednik 
predlaga, da se društvom nameni do 500 EUR za ogrevanje gasilskih domov. Člani Upravnega odbora so 
podprli predlog, vendar se sprašujejo iz katere postavke vzeti ta sredstva. Predsednik predlaga, da se 5000 
EUR vzame iz sredstev za nabavo opreme. Za ta predlog je glasovalo 5 članov Upravnega odbora, zato ni 
bil sprejet. Zato predsednik predlaga, da se sredstva vzamejo iz postavke popravilo opreme (4300 EUR) in 



nabave opreme (700 EUR). Za ta predlog je glasovalo 7 članov Upravnega odbora, zato je bil predlog 
potrjen. Po sprejetem predlogu se ugotavlja, da se v letošnjem letu ne financira popravil opreme in tehnike 
oz. na tej postavki ostane cca 200 EUR, ki se nameni za plačilo že izstavljenih računov za popravilo opreme. 
Iz postavke investicij se PGD Hruševo 5000 EUR (sredstva so že nakazana društvu) in še 9210 EUR, kot je 
bilo sklenjeno na občnem zboru Gasilske zveze Dolomiti. Za nabavo opreme za vozilo AC 24/50 PGD 
Polhov Gradec pa se na podlagi računov nameni do 7000 EUR. Za to vrednost bo PGD Polhov Gradec v 
letih do 2013 prejelo toliko manj opreme, ki se bo nabavljala za ostala društva. Predlog je bil potrjen s 7 
glasovi »za«.  
Predsednik komisije za veterane poudari, da je odobrenih 600 EUR za delovanje njegove komisije 
ponižujoče do veteranov, ki so dolga leta delovali v društvih. Znesek je bil planiran na osnovi stroškov, ki jih 
je imela komisija v preteklem mandatu. Komisija naj pripravi aktivnosti in vkolikor bodo stroški večji, se bodo 
našla tudi sredstva za pokritje teh stroškov. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 6: finančni plan je bil soglasno potrjen 
Finančni plan je priloga zapisnika. 
 
Točka 5. Razno 
 
• sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v cestnem prometu in je objavljen v 

Uradnem listu št. 37/2008. Zakon med drugim v 34. členu govori o prevozu otrok. Omenjeni člen je 
kopiran iz Uradnega lista in se glasi: 
(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem 

zakonu, izpolnjuje tudi druge predpisane posebne pogoje. 

(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem 
prevozu, spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener ipd.), ki skrbi za varnost otrok pri 
vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v avtobusu. 

(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, 
vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali 
predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. 

(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za 
vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne 
kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z 
avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi 
avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je 
pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B. 

(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom, ki ga izda pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške 
izkušnje. Potrdilo mora imeti voznik med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista izročiti na vpogled. 

(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo 
na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali 
ekskurzije, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu). 

(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ne zmore 
varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično 
stanje, kot je določeno v 131. in 132. členu tega zakona. 

(8) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše posebne pogoje za 
vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za šolstvo in šport, predpiše druge, za varnost pomembne okoliščine pri prevozu otrok, število pedagoških 
spremljevalcev glede na število otrok v vozilu in njihove naloge pri spremljanju skupine otrok in pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati, ter obrazec potrdila iz petega odstavka tega člena. 

(9) Skupina otrok je skupina najmanj petih otrok, ki so večina potnikov v vozilu. Skupina petih ali več otrok iste 
družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok 
po tem členu. 

(10) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno. 

(11) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek pedagoški spremljevalec, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom 
tega člena. 



(12) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali 
podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ali vozi vozilo, ki je označeno s predpisanim znakom za prevoz 
otrok, v katerem ni skupine otrok. 

(13) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, odgovorna 
oseba pa z globo najmanj 300 eurov.". 

 

• predsednik pojasni nošenje odlikovanj. Član gasilske organizacije lahko nosi le zadnja 3 najvišja 
priznanja ali odlikovanja, medtem ko lahko nosi vse nadomestne trakove 

• zapisnike sej Upravnega odbora se pošilja po pošti, dosegljiv je tudi na spletni strani Gasilske zveze 
Dolomiti, članom skupščine se pošlje dopis, da sporočijo naslov elektronske pošte, da se jim zapisniki 
pošiljajo po e-mailu 

• Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 7 : blagajniški maksimum je 200 EUR 

 
• dosedanji predsednik komisije za mladino poroča, da je v pripravi razpis za občinski orientacijski tek, ki 

bo v organizaciji naše zveze. Zato prosi, da društva pomagajo komisiji za mladino pri organizaciji 
tekmovanja s sodniki in ostali člani. 

• Bojan Oven predlaga, da tajnik gasilske zveze, potrdi prejem elektronske pošte, tako da je pošiljatelj 
prepričan, da je gasilska zveza poslan dokument prejet 

• Janez Stanovnik – član UO iz PGD Polhov Gradec – vabi na Florjanovo mašo, ki bo na Brišah, 
slavnostno sejo in prevzem novega vozila v mesecu maju 

• tajnik pojasni, da so društva prejela Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Ker 
bo na razpisu sodelovala tudi Gasilska zveza Dolomiti, nam morajo društva vrniti podpisane dobavnice za 
opremo, ki so jo prejela od gasilske zveze in obrazec 4a, ki ga natisnejo v Vulkan-u. Nekatera društva 
(Črni vrh, Dvor, Hruševo, Polhov Gradec, Zalog) naj v Vulkan-u ažurirajo podatke o novih članih odborov 
in komisij. Večjemu številu članom v društvih pripada napredovanje v čin, zato preglejte katerim svojim 
članom napredovanje pripada in predloge pošljite. Po društvih preglejte nošenje položajnih funkcij in 
nošenja znakov pripadnosti (našitki na levem rokavu). Člani, ki ne sodelujejo več v organih gasilske 
zveze naj znake vrnejo, oznake za položajne funkcije pa odstranijo s svečanih uniform 

 
Naslednja seja bo v Dvoru. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.55 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


