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ZAPISNIK 
 
 
7. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. decembra 2009 ob 18.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Klemen Peklaj, Anica Tomšič, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Roman Hribernik, Milan 
Velkovrh 

 
Sejo je začel in vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana za leto 2009 
6. Potrditev dotacije društvom 
7. Potrditev pravilnika o priznanjih, odlikovanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti 
8. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
9. Imenovanje inventurne komisije 
10. Tekoče delo 
11. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 37: zapisnik 6. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• PGD Dvor je poslalo vlogo, da njihovim ekipam, ki se uvrščajo na državno tekmovanje v kvizu in orienta-

ciji odobrimo delovne obleke oz. drugo opremo v protivrednosti delovnih oblek, ker se sklicujejo na sklep 
predsedstva, ki se glasi, da ekipam, ki se uvrstijo na državno tekmovanje pripadajo kot nagrada delovne 
obleke. Predsednik predlaga, da se ta sklep preveri in o prošnji odločamo na naslednji seji  

• PGD Butajnova-Planina obvešča Gasilsko zvezo Dolomiti, da je pričelo aktivnosti za nabavo novega 
vozila. Po razmišljanju in posvetovanjih so se odločili, da nabavijo vozilo GVGP-2 na podvozju Mercedes 



• Gasilska zveza Slovenije je izdala razpis izobraževanj za leto 2010. Prijava na posamezne tečaje poteka 
po istem načinu kot v preteklem letu s to razliko, da je po novem rok rezerviran 14 dni, v tem času mora 
predlog potrditi gasilska zveza, v nasprotnem primeru se prijava avtomatsko zavrne 

• v Zrečah je bil 20. in 21. novembra 2009 posvet za predsednice komisij za članice. Iz naše gasilske zveze 
sta se tega posveta udeležili dve članici.  

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
 
Predsednik poroča o udeležbi na plenumu Gasilske zveze Slovenije, ki je bil v soboto 28. novembra 2009 v 
Zagorju. V razpravi, ki je bila burna, se je največ razpravljalo o zamenjavi člana upravnega odbora iz pomu-
rske in obalno-kraške regije ter o razrešitvi in izvolitvi članov stalne arbitraže. Po glasovanju je plenum oba 
dosedanja člana upravnega odbora razrešil in izvolil nova predstavnika upravnega odbora iz teh dveh regij. 
 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• na pregledu društev so bile prikazane vaje dobro izvedene, pokazalo pa se je, da se slabše vzdržuje 

oprema in tehnika, zato se je le-ta letos že pregledovala, vendar se še ni točkovala v točkovniku. Bo pa to 
potrebno v naslednjem letu, da bodo društva spet začela z boljšim vzdrževanjem opreme 

• naročena je oprema, ki bo dobavljena do konca leta. Nabavila se bo oprema po potrebah društev in glede 
na kategorijo društva 

  
Točka 5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana za leto 2009 
 
Predlog rebalansa so člani Upravnega odbora prejeli skupaj z vabilom. Na prihodkovni strani plana je razlika 
v višini požarnih taks, ki so za večje za 3.000 € ter sofinanciranje zaščitne opreme, ki je večje za 365 €. Na 
odhodkovni strani pa se povečajo stroški za delovanje komisije za mladino, tekmovanja, izobraževanja, 
nabavo in popravilo opreme ter za delovanje sektorjev, znižajo pa se stroški za delovanje zveze, komisij za 
članice in veterane, dotacije društvom, investicije v vozila ter sredstva za povračilo stroškov intervencij. 
Ker na predlog rebalansa finančnega plana ni bilo razprave je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 38: predlog rebalansa finančnega plana za leto 2009 se potrdi 
 
Točka 6. Potrditev dotacije društvom 
 
Način izračuna dotacije društvom za leto 2009 je ostal enak kot je bil v lanskem letu. K točkam, ki so doseže-
ne z delom društva preko celega leta, so bile prištete tudi točke, ki niso bile ob pregledu društva upoštevane 
(napaka Gasilske zveze Dolomiti). Izračun dotacije so člani upravnega odbora prejeli z gradivom. Ko je že bil 
ta izračun poslan članom upravnega odbora pa smo društvom odšteli še stroške za prijavljene tečajnike na 
nadaljevalni tečaj za gasilca in se tega tečaja niso udeležili. 
Popravljen izračun dotacije društvom je sestavni del zapisnika. Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 39: potrdi se dotacija društvom za leto 2009 
Dotacija bo izplačana društvom do 20, decembra 2009. 
 
Točka 7. Potrditev pravilnika o priznanjih, odlikovanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti 
 
Osnutek Pravilnika o odlikovanjih in nagradah, ki ga je pripravil predsednik komisije za odlikovanja, zgodovi-
no in veterane, ki ga je obravnavala in sprejela omenjena komisija, je bil poslan na vsa gasilska društva, ki 
so imela rok do 30. septembra 2009, da pošljejo še dodatne pripombe. Do navedenega roka ni prispela no-
bena pripomba. Kljub večkratnemu pregledu pravilnika pa se dodatno popravita še 10. in 14. člen pravilnika. 
V 10. členu se doda, da spominsko priznanje za življenjsko obletnico prejmejo tudi člani nadzornega odbora. 
V 14. členu pa se doda, da mora predsednik gasilske zveze komisiji v roku 14 dni odgovoriti, ali se strinja ali 
ne s sprejetim sklepom komisije  o predlogu za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti.  
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 40: potrdi se pravilnik o priznanjih, odlikovanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti  
 
Točka 8. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
 
Kot je zapisano v vsakem statutu društva, mora le-ta vsaj enkrat na leto pripraviti občni zbor oz. kdor je že 
sprejel nov statut skupščino društva. Priporočilo Gasilske zveze Slovenije je, da naj bi bili občni zbori oz. 
skupščine gasilskih društev izvedeni v mesecu januarju in februarju 2010. 
Na predlog predstavnikov gasilskih društev in usklajevanju datumov bodo občni zbori oz. skupščine gasilskih 
društev po naslednjem vrstnem redu: 
 
- PGD Brezje 23. januar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 23. januar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 30. januar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjšt 30. januar 2010 ob 19.00 uri 



- PGD Črni vrh 06. februar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 06. februar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 13. februar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 13. februar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 20. februar 2010 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 27. februar 2010 ob 19.00 uri 
 
Delegati Gasilske zveze Dolomiti, ki se bodo udeležili občnih zborov oz. skupščin bodo določeni naknadno. 
Gasilska društva naj pošljejo vabila na gasilsko zvezo, ki bo obvestila posameznega delegata. Zapisnike ob-
čnih zborov oz. skupščin pošljite do 17. marca 2009. 
 
Točka 9. Imenovanje inventurne komisije 
 
Vsako leto je potrebno opraviti popis osnovnih sredstev vsake organizacije, zato je potrebno imenovati inve-
nturno komisijo. V to komisijo so  predlagani: Urška Jankovec, Franc Maček in Jože Dolinar. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 41: potrdi se inventurna komisija 
 
Točka 10. Tekoče delo 
 
• v mesecu januarju 2010 se bo v organizaciji Gasilske zveze Horjul pričel tečaj za strojnika, katerega bodo 

obiskovali člani PGD Butajnova-Planina in PGD Šentjošt, ki so bili že v letošnjem letu v planu za obisko-
vanje tega tečaja, ki pa je odpadel. V koliko bodo prosta mesta ga bodo lahko obiskovali tudi člani ostalih 
gasilskih društev 

 
Točka 11. Razno 
 
• v petek 18. decembra 2009 ob 16 uri bo v gasilskem domu v Polhovem Gradcu prednovoletno srečanje 

veteranov ter ostalih članov, ki so sodelovali v tekmovalnih ekipah veteranov. Predsednik komisije za 
veterane prosi predstavnike društev, da poskrbijo, da se bodo veterani udeležili tega srečanja in tudi 
poskrbijo za prevoz gasilcev do Polhovega Gradca, kajti veliko je starejših gasilcev, ki težko vozijo in se 
ravno zaradi tega ne udeležijo takih srečanj 

• poveljnik bo v mesecu marcu pripravil posvet o nošenju uniform 
• predsednik predlaga, da bodo uradne ure gasilske zveze v poletnem času (od 01. aprila do 30. septem-

bra) od 19.30 do 20.30 ure, v zimskem času (od 01. oktobra do 31. marca) pa od 18.30 do 19.30 ure  
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti se ob koncu leta 2009 zahvali vsem članom organov Gasilske zveze 
Dolomiti ter ostalim članom gasilskih društev za požrtvovalno delo ter jim želi vesele božične praznike ter 
obilo zdravja, sreče v novem letu 2010. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


