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ZAPISNIK 
 
 
5. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. junija 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Klemen Peklaj, Anica Tomšič, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Izidor Tominc 
 
Sejo je začel in vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Predlogi in pobude društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Poročilo predsednika s plenuma Gasilske zveze Slovenije 
5. Potrditev investicijskih sredstev 
6. Potrditev prve dotacije društvom 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 30: zapisnik 4. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Pobude in predlogi društev  
 
• izteka se rok za prijavo na razpis za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme. Vloge 

je potrebno poslati do 06. julija 2009 na Upravo za zaščito in reševanje. Na ta razpis se bo prijavila tudi 
Gasilska zveza Dolomiti in vlogi moramo priložiti tudi obrazec 4a in 4b od vseh gasilskih društev, zato 
morajo vsa društva do 30. junija 2009 na Gasilsko zvezo Dolomiti obvezno poslati ta obrazca. Gasilska 
društva, ki bodo sama poslala vloge, mora le-te podpisati tudi predsednik gasilske zveze, zato računajte 
na to in vloge pravočasno dostavite predsedniku gasilske zveze 

• PGD Hruševo nas je obvestilo, da so nabavili novo vozilo za prevoz moštva GVM znamke VW transporter 
in prosi Gasilsko zvezo Dolomiti za finančno pomoč za predelavo vozila v gasilsko, kar znaša 5.000 €. 

• v Metliki je bila organizirana gasilska parada ob 140-letnici gasilstva na Slovenskem. Te slovesnosti se je 
udeležilo 19 gasilcev z 2 praporjema. 



• v soboto 27. junija 2009 bo v Mekotnjaku pri Ljutomeru 2. srečanje gasilk Slovenije. Iz naše zveze se je 
prijavilo do sedaj 6 gasilk iz PGD Brezje. V kolikor se bi katera želela udeležiti tega srečanja, naj se prijavi 
do ponedeljka 15. junija 2009 tajniku Gasilske zveze Dolomiti. 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poroča o aktivnostih operative v zadnjih treh mesecih: 
• v tem času je bilo 8 intervencij manjšega obsega, ki so bile tudi uspešno zaključene 
• na vajah prihaja do poškodb oz. okvar opreme (odtrgan ventil trojaka). Popravila poškodb oz. okvar po 

sklepu Štaba operative ne bomo sofinancirali. 
• končana sta nadaljevalni tečaj za gasilca in za strojnika. Na prvem tečaju je bila slaba udeležba, saj je od 

69 prijavljenih do sedaj tečaj opravilo 12 članov, nekateri (ki so opravičeno zadržani na dan praktičnih vaj) 
morajo opraviti še praktični del tečaja. Tečaj za strojnika pa je bil polno obiskovan in le 2 tečajnika nista 
opravila izpita. Na tem tečaju so bili predavatelji s strokovnim znanjem 

• občinsko tekmovanje bo letos v Polhovem Gradcu pri Pograjskem domu. Po sklepu tekmovalnega odbora 
organizatorju pripada po 350 € nagrade na dan za pripravo tekmovanja 

• nabavili smo 2 IDA za PGD Polhov Gradec, iz sklada požarnih taks pa smo prejeli 1 ročno postajo in 
pozivnike, ki bodo razdeljeni po programiranju v ReCo 

• Štab operative Gasilske zveze Dolomiti je na zadnji seji sprejel sklep, da se letos gasilci kot formirana 
enota ne udeležimo proslave ob občinskem prazniku na Dobrovi. Ker je do proslave še teden dni in še 
nismo prejeli vabila za proslavo oz. po ustnih informacijah uslužbenke občinske uprave, da gasilci sploh 
ne bomo vabljeni na proslavo, se o sklepu štabe operative sploh ne razpravlja 

 
Točka 4. Poročilo predsednika s plenuma Gasilske zveze Slovenije 
 
V soboto 30. maja 2009 je v Kočevju zasedal plenum Gasilske zveze Slovenije. Poročila predsednika in 
poveljnika Gasilske zveze Slovenije so bila suhoparna in predolga. Predsednik je v svojem poročilu poudaril, 
da še vedno ni rešen status gasilca, revizor je podal pozitivno mnenje k finančnem poslovanju gasilske 
zveze, sprejeti so bili pravilniki o arbitraži, odlikovanjih in priznanjih ter varovanju osebnih podatkov. Podelili 
so priznanja Matevža Haceta in Kipec gasilca. Iz naše regije je nagrado Matevža Haceta prejela Mira Poje iz 
Gasilske zveze Ljubljana. 
Predsednik komisije za veterane, odlikovanja in zgodovino Gasilske zveze Dolomiti Matija Golc pravi, da bo 
Pravilnik o odlikovanjih in priznanjih Gasilske zveze Dolomiti pripravljen v roku enega meseca ter bo poslan 
na društva v obravnavo in na katerega lahko pošljejo pripombe. 
 
Točka 5. Potrditev investicijskih sredstev 
 
Od letošnjih 14.605 € investicijskih sredstev smo prejeli polovico teh sredstev v višini 7.302,50 €. Po sklepu 
PGD Dobrovi prispevamo polovico sredstev za nabavo vozila GVM, katerega vrednost je 52.189 €. Konec 
leta 2008 so že prejeli 18.010 €, tako da jim pripada še 8.085 €. Čeprav nismo prejeli investicijskih sredstev 
v tej višini, naj bi društvu nakazali še pripadajoča sredstva, ostanek investicijskih sredstev pa se porabi za 
nabavo opreme. Sredstva, ki so sedaj namenjena za nabavo opreme pa se razporedijo za zdravniške 
preglede operativnih gasilcev. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 31: PGD Dobrova se odobri 8.085 € za nabavo vozila GVM, ostala investicijska sredstva se 

porabijo za nabavo opreme 
 
Točka 6. Potrditev prve dotacije društvom 
 
• v letošnjem finančnem planu, ki je bil potrjen na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti, je bila dotacija 

društvom razdeljena v dva dela. Prvo dotacijo, ki jo društva dobijo v prvi polovici leta, dobijo vsa društva v 
višini 500 €, druga dotacija pa se razdeli po točkah iz točkovnika o delovanju društva preko celega leta. 
Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 32: vsem društvom se nakaže prva dotacija v višini 500 € 
• obravnavana je bila še prošnja PGD Hruševo za predelavo vozila VW transporter v gasilsko vozilo GVM, 

ki znaša 5.000 €. PGD Hruševo je v letih 2006 in 2008 za izdelavo vozila GVC 16/25 prejelo 30.120 €, 
čeprav jim to vozilo po kategorizaciji ni pripadalo. Ob prevzemu tega vozila pa so se obvezali, da bo 
vozilo GV-1 obdržali. V letošnjem letu pa so nabavili vozilo GVM z dodatno prikolico za prevoz opreme, ki 
jim prav tako ne pripada po kategorizaciji. Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 33: PGD Hruševo se ne odobri finančnih sredstev za nabavo vozila GVM 
• PGD Šentjošt je ovrednotil stroške priprav ekipe članov A za kvalifikacije na gasilsko olimpiado. Strošek 

prevozov na kondicijske priprave v telovadnici osnovne šole v Polhovem Gradcu, skupnih treningov v 
Domžalah, osvežilne pijače ter nabavo drobne opreme potrebne za priprave je znašal 977,41 €. Štab 
operative Gasilske zveze Dolomiti je sprejel sklep, da Upravnemu odboru Gasilske zveze Dolomiti 
predlaga, da se PGD Šentjošt odobri 800 € za povračilo omenjenih stroškov. Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 34: PGD Šentjošt se odobri 800 € za povračilo stroškov priprav na kvalifikacijo za gasilsko 



olimpiado 
 
Točka 7. Razno 
 
• PGD Hruševo prodaja vozilo GV-1, ki pa ga v Gasilski zvezi Dolomiti ne potrebujemo, zato ga lahko sami 

prodajo 
• v novem pravilniku o odlikovanjih in priznanjih je določeno, kako in kje se nosijo priznanja in odlikovanja. 

Zato naj se v društvih gasilce opozori, da naj se držijo tega pravilnika 
• v lanskem letu je PGD Polhov Gradec praznovalo 120-letnico delovanja. Društvom ob okroglih obletnicah 

pripadajo tudi državna odlikovanja, za katerega mora predlog podati matična gasilska zveza. Vendar se 
je za PGD Polhov Gradec to pozabilo. Preveriti je, ali je možno za to odlikovanje predlog podati še zdaj, 
tako da bi društvu to odlikovanje podelili naknadno 

• predsednik nadzornega odbora Marko Zdešar sprašuje, kako se posreduje ob uničevanju sršenov. Kot 
smo v poročilu poveljnika slišali, smo imeli tudi tako intervencijo. Odgovor mu poda poveljnik PGD Dvor, 
ki je tako intervencijo imelo v mesecu maju 2009. Gasilci so se oblekli v zaščitne obleke, kot so jih gasilci 
uporabljali ob ptičji gripi. Uporabili smo tudi močan sprej za uničevanje žuželk. 

• predsednik predlaga, da se do konca poletja pripravi seznam gasilcev, ki bodo v jesenskem času opravili 
zdravniške preglede 

 
Seja je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


