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ZAPISNIK 
 
 
2. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. septembra 2008 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Matija Golc, Viktorija Bizjan 

Ogrin, Marko Zibelnik, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Urška Jankovec 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Jože Dolinar 
 
Sejo je začel in vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Rebelans proračuna Gasilske zveze Dolomiti 
3. Poročilo poveljnika 
4. Imenovanje inventurne komisije 
5. Potrditev člana komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane 
6. Tekoče delo Gasilske zveze Dolomiti v jesenskem času 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
V točki 4 je napačno zapisano, da se letošnja sredstva, ki so bila namenjena za popravilo opreme in tehnike, 
namenijo za ogrevanje gasilskih domov. Sredstva za popravilo opreme in tehnike se bodo prerazporedila iz 
drugih postavk, tako, da se bo oprema in tehnika še vedno popravljala kot do sedaj. Predsednik PGD Polhov 
Gradec pojasni, da sredstev, ki so jim bila odobrena za nabavo opreme za vozilo AC 24/50 ne potrebujejo, 
tako, da ta sredstva razporedijo v druge namene. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 8: zapisnik s popravkom se potrdi 
 
Točka 2. Rebalans proračuna Gasilske zveze Dolomiti  
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj pojasni, da bo prihodkov na postavki požarnih taks za cca 
2300 €. Na strani odhodkov pa se povečajo sredstva za delovanje zveze in zavarovanje vozil in gasilcev ter 
za popravilo opreme in tehnike. V te postavke se razporedijo sredstva iz postavk tekmovanja in izobraževa-
nja. Ker je bilo v poletnem času veliko intervencij z dvema velikima požaroma, se je že izčrpal tudi sklad za 
povračilo stroškov intervencij. Vkolikor bodo potrebna sredstva za povračilo stroškov intervencij, se bo ta 
sredstva črpala iz postavk, kjer bodo le-ta ostajala. 
PGD Polhov Gradec je poslalo ponudbo za odkup vozila AC 16/40. Vrednost vozila znaša 4000 €. Za to 
vozilo je zainteresiran PGD Zalog, ki pa zaradi dokončne izdelave gasilskega doma sredstev za nakup vozila 
nima dovolj. Zato je poslalo prošnjo na Gasilsko zvezo Dolomiti za finančno pomoč za nakup tega vozila. 



Predsednik Gasilske zveze Dolomiti predlaga, da Upravni odbor odobri iz investicijskih sredstev 2000 € za 
nakup vozila za PGD Zalog. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 9: Upravni odbor potrjuje rebalans proračuna Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh poda sestavo Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, v 
katerem so poleg poveljnika še 3 podpoveljniki Gasilske zveze Dolomiti, pomočniki poveljnika za tekmova-
nje, nevarne snovi, IDA in zveze ter vsi poveljniki gasilskih društev 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 10: potrdi se Štab operative Gasilske zveze Dolomiti 
Ker je v zadnjem času na intervencijah potrebno delo z motorno žago, se bo v jesenskem času organiziral 
tečaj za varno delo z motorno žago. Predsednik in podpredsednik Gasilske zveze Dolomiti sta se na Občini 
Dobrova-Polhov Gradec dogovorila, da bo občina financirala ta tečaj. Društva, ki imajo kandidate za ta tečaj 
naj le-te prijavijo do petka 19. septembra 2008. 
Iz sredstev za nabavo opreme se bo letos nabavila tudi oprema za varno delo z motorno žago (čelada, 
glušniki, hlače). To opremo bodo prejela društva, ki bodo imela usposobljene gasilce s tečajem za varno 
delo z motorno žago. 
V poletnem času je bilo veliko intervencij, od požarov na gospodarskih poslopjih, črpanja vode ob neurjih, 
zapiranja cest ob poplavah ter sanaciji cest po neurju. Po obeh požarih na gospodarskih poslopjih je bila 
napravljena analiza, na kateri se je ugotovilo, da so gasilci uspešno predvsem obvarovali sosednje objekte 
ter se noben gasilec ni poškodoval. Predvsem pri požaru gospodarskega poslopja na Brišah je bila 
uporabljena oprema, ki smo jo prejeli od Civilne zaščite - izpihovalnik zraka – s pomočjo katerega je lahko 
živina v hlevu ostala do pogasitve požara. V letošnjem letu bo Civilna zaščita nabavila še nekaj opreme za 
nevarne snovi. V teku pa so pogovori s Civilno zaščito, da bi le-ta nabavila sistem za alarmiranje gasilcev 
preko SMS sporočil, ki ga uporablja že precej gasilskih zvez v naši okolici in se je pokazal za bolj 
učinkovitega kot pozivanje preko pozivnikov. 
V letošnjem planu sodelovanja s Slovensko vojsko je tudi izvedba občinske vaje. S pomočjo helikopterja bi 
izvedli gašenje gozdnega požara na področju Grmade. Plan za to vajo je pripravljen in bi izvedla v drugi 
polovici oktobra.  
 
Točka 4. Imenovanje inventurne komisije 
 
Za popis osnovnih sredstev Gasilske zveze Dolomiti je potrebno imenovati inventurno komisijo. V to komisijo 
so bili predlagani: Urška Jankovec, Franc Maček in Jože Dolinar. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 11: inventurna komisija je bila soglasno potrjena 
 
Točka 5. Potrditev člana komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane 
 
Po potrditvi članov komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane na 1. seji upravnega odbora Gasilske 
zveze Dolomiti je PGD Podsmreka za člana te komisije predlagalo Janeza Kušarja. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 12: potrdi se Janeza Kušarja za člana komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane 
 
Točka 6. Tekoče delo Gasilske zveze Dolomiti v jesenskem času 
 
• v jesenskem času bo Gasilska zveza Dolomiti organizirala skupaj z Gasilsko zvezo Brezovica in Gasilsko 

zvezo Horjul občinsko tekmovanje, ki bo potekalo v organizaciji Gasilske zveze Brezovica 
• izvedeni bodo letni pregledi društev na način, ki je bil izveden v lanskem letu. Operativni del z izvedeno 

praktično vajo bo tudi letos ločen od administrativnega dela 
• izvedena naj bi bila občinska vaja 
• poveljstvo bo pripravilo strokovno ekskurzijo 
• pripravljeni sta ekskurziji za članice in veterane 
• nabavila se bo oprema za društva 
• pripravlja se nadaljevalni tečaj za gasilca 
 
Točka 7. Razno 
 
• na naslednji seji v decembru naj društva določijo datume občnih zborov svojih društev 
• predsednik gasilske zveze v imenu predsednice komisije za članice predlaga, da bi v gasilska društva 

imela sklad za delo članic in veteranov 



• PGD Gozd iz Tuhinjske doline se je obrnilo na nas s prošnjo za pomoč pri odpravljanju posledic neurja v 
mesecu juliju. To neurje jim je odkrilo streho na gasilskem domu. Predsednik gasilske zveze predlaga, da 
namenimo za pomoč 200 €, poveljnik pa prispeva iz naslova kilometrine 100 € 

     Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 13 : PGD Gozd se nakaže finančna pomoč v višini 300 € 

• predsednik gasilske zveze predlaga, da se predsedniku za delo v Gasilski zvezi Dolomiti povrnejo stroški 
kilometrine in neobdavčeni honorar v višini 84 €. S tem se strinjata tudi poveljnik in tajnik. 

     Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 14 : predsedniku, poveljniku in tajniku se povrnejo stroški kilometrine in neobdavčeni 

honorar v višini 84 €   
• predsednik gasilske zveze opominja predsednika PGD Polhov Gradec, da še niso predlagali članov za 

skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
• komisija za odlikovanja, zgodovino in veterane je na zadnji seji obravnavala spremembe Pravilnika o 

odlikovanjih, katerega naj bi Upravni odbor sprejel na eni izmed naslednjih sej. Društva, ki nameravajo na 
občnih zborih podeliti priznanja, naj le-te pošljejo do 15. novembra 2008. 

• predsednik PGD Polhov Gradec pojasni, da so od gasilske zveze dobili cca 23% vrednosti vozila AC 
24/50. Komisija na razpisu za sofinanciranje nabave zaščitne in gasilske opreme pa jim je priznala vozilo 
GVC 16/24, katerega nabavna vrednost je manjša od njihovega vozila, tako,da so prejeli manj sredstev iz 
tega razpisa 

• poveljnik pojasni, da prevzem vozila v PGD Polhov Gradec ni bil izveden korektno, saj pri predaji vozila ni 
sodeloval župan, čeprav je občina preko gasilske zveze prispevala 29200 €. 

 
Naslednja seja bo v Polhovem Gradcu. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


