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ZAPISNIK 
 
 
9. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 21. junija 2010 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Andrej Urbančič, Marko Zibelnik, 

Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina, Urška Jankovec 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Obravnava in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
6. Potrditev prve dotacije društvom 
7. Potrditev nadomestnega člana Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
8. Tekoče delo 
9. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 8. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 47: zapisnik 8. seje Upravnega odbora se potrdi 

 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• PGD Brezje je poslalo vlogo za sofinanciranje obnove strehe na gasilskem domu, ki jobodo v letošnjem 

letu obnovili 
• Podobno vlogo je poslalo tudi PGD Dobrova za prekritje strehe na gasilskem domu. Vlogi bomo 

obravnavali skupaj z drugimi , ko bodo nakazana investicijska sredstva s strani občine 
• Izdan je bil razpis za tekmovanje v orientaciji, katerega se je udeležilo 13 ekip iz 4 društev in kviza 

gasilske mladine, ki so se ga udeležile 4 ekipe iz 1 društva 
• Gasilska zveza Slovenije je zavrnila našo vlogo za priznannje specialnosti bolničar naše članice Andreje 

Umek, ker ne izpolnjuje pogojev za pridobitev te specialnosti. Dopis je bil poslan na PGD Šentjošt 
• od 20. aprila 2010 naprej je bilo prijavno obdobje za tečaje v jesenskem terminu. Bilo je nekaj prijav, 

predvsem za tečaje za nosilce IDA, ki pa so bili zavrnjeni s strani Gasilske zveze Slovenije, ker so bili 
tečaji na katere so se prijavili že zasedeni. Ostale prijave so bile potrjene 



• Uprava za zaščito in reševanje je namenila namenska sredstva za delno kritje stroškov, nastalih zaradi 
posledic poplav v času od 22. do 26. decembra 2009. Gasilska zveza Slovenije je poslala pogodbe, 
katere smo podpisali in vrnili. Sredstva je prejelo PGD Dvor, ki je edino sodelovalo pri odpravljanju 
posledic poplav v tem času 

• izteka se rok za prijavo na razpis za sofinanciranje nabave zaščitne in reševalne opreme. Ker se bo na ta 
razpis prijavila tudi Gasilska zveza Dolomiti moramo od društev dobiti podpisano dobavnico za opremo in 
obrazca 4a in 4b. DO roka, ki se je iztekel včeraj je obrazce poslalo le 6 društev (Butajnova-Planina, Črni 
vrh, Dvor, Hruševo, Šentjošt in Zalog). V kolikor teh dokumentov ne dobimo do srede 23. junija 2010, 
bodo društva sankcionirana pri dotaciji 

• PGD Hrašenski vrh pri Radencih je poslalo prošnjo za finančno pomoč, ki jo potrebujejo za obnovo 
gasilskega doma, v katerega je lansko poletje udarila strela in zanetila požar, tako, da je del gasilskega 
doma pogorel. Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 48: PGD Hrašenski vrh se nameni 100 € pomoči 
• po Zakonu o varstvu pred požarom in Pravilniku o požarnem redu morajo imeti vsa prostovoljna gasilska 

društva izdelane požarne rede. Ker so po preverjanju stanja na terenu ugotovili, da je precej gasilskih 
društev brez požarnih redov, je Gasilska zveza Slovenije pripravila »vzorec« požarnega reda ter 
»Izvleček požarnega reda«, ki bo pripomoček za pripravo ustreznih dokumentov za posamezno gasilsko 
društvo, ki se medsebojno lahko precej razlikujejo. Oba dokumenta so gasilska društva že dobila na 
njjihove e-maile. 

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
     
Predsednik je podal kratko poročilo s plenuma Gasilske zveze Slovenije, kjer je bil potrjen Pravilnik o 
arbitraži in dobitniki nagrade Matevža Haceta in Kipec gasilca. Nagrado Matevža Haceta je prejel Jože 
Vidmar. Potekala je burna razprava o članarini v Gasilski zvezi Slovenije. Namesto prispevka za gasilski 
muzej bo uvedena članarina in sicer je bila predlagana 24 € za gasilska društva in 48 € za gasilske zveze. 
Regija Ljubljana I je vložila amandma, da ostane članarina enaka dosedanjemu prispevku za gasilski muzej, 
ki je bil potem na glasovanju tudi sprejet. Nov izbirni predmet v osnovnih šolah (zaščita in reševanje) se bo 
izvajal na približno četrtini osnovnih šol. Pravila gasilske službe, ki so se usklajevala več kot leto dni, naj bi 
bila sprejeta na plenumu jeseni. 
Na zadnjih skupščinah Gasilske zveze Dolomiti predsednik opaža, da župan nikoli ni pohvalil dela gasilske 
zveze, vendar vedno omenja samo pomanjkanje finančnih sredstev zaradi raznoraznih investicij v občini. 
Zato predsednik tudi ne obiskuje župana na občini, ker je njegov odgovor vedno enak, da finančnih sredstev 
za požarno varnost ni. 
 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• poveljnik poroča o izvedenih sektorskih vajah na Črnem vrhu, v Dvoru in Šentjoštu. Vaje so bile dobro 

pripravljene in tudi dobro izvedene. Na vaji na Črnem vrhu je bila vaja izpeljana skupaj z gasilci iz Škofje 
Loke in Poljan 

• popravljeni so bili pozivniki, odprte pa so vloge za nabavo gum za GVV-1 PGD Polhov Gradec in GVC 
PGD Butajnova-Planina 

• na področju izobraževanja sta 2 člana zaključila tečaj za člane višjih poveljstev, 2 člana tečaj za vodjo 
enot, 68 članov od 73 prijavljenih je opravilo tečaj za uporabnika radijskih postaj 

• izšel je razpis za občinsko tekmovanje, ki je bil poslan na vsa gasilska društva. Letošnje tekmovanje bo v 
Horjulu 

• tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev. Štab operative 
predlaga, da je izvajalec teh pregledov Zavod za varstvo pri delu, ki je to opravljal že v lanskem letu 

• proslave 140 letnice GD Ljubljana-mesto v soboto 05. junija 2010 se je udeležilo 10 gasilcev 
• iz sredstev požarnih taks smo prejeli 2 radijski postaji in 3 pozivnike, ki so bili razdeljeni po sklepu Štaba 

operative  
 
Točka 5. Obravnava in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
 
Ker nismo imela pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki se udeležujejo državnih tekmovanj, se je 
sedaj pripravil Pravilnik o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki sodelujejo na državnem tekmovanju v gasilsko-
športnih disciplinah, orientaciji in kvizu. Osnutek pravilnika je pripravil predsednik gasilske zveze. V tem 
osnutku je predvideno, da se društva nagradi z delovnimi oblekami ali drugo opremo v protivrednosti 
delovnih oblek glede na dosežen rezultat. Ta osnutek je bil poslan na vsa društva. V roku, ki je bil določen, je 
prispela samo ena pripomba in sicer PGD Šentjošt, ki je predlagalo, da vsaki ekipi pripada toliko delovnih 
oblek, kot je tekmovalcev, neglede na uvrstitev. Predlagajo dopolnitev 14. člena, da brez nagrad ostanejo 
tiste ekipe, ki so na državnem tekmovanju diskvalificirane zaradi nediscipline. Predlagajo tudi, da se v 
pravilniku upošteva tudi udeležba na pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije. 
Osnutek Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip je obravnaval tudi Štab operative Gasilske zveze 
Dolomiti, ki je tudi že upošteval pripombe PGD Šentjošt in pripravil nov predlog tega pravilnika. 



Oba osnutka pravilnika so člani Upravnega odbora prejeli kot gradivo za današnjo sejo. V razpravi, ki je 
sledila so bile dane pe naslednje pripombe: 
• PGD Polhov Gradec se ne strinja z nobenim osnutkom 
• udeležba na pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije se ne upošteva v pravilniku, za katerega 

višino povračila stroškov, podobno kot za olimpiado določi Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti 
Ker sta bila v obravnavi dva pravilnika je po zaključeni razpravi predsednik dal na glasovanje njegov predlog 
pravilnika, za katerega sta 2 člana glasovala »za« in 9 članov »proti«. Nato je dal na glasovanje še predlog 
pravilnika, ki ga je pripravil Štab operative, za katerega je 9 članov glasovalo«za« in 2 člana »proti«. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 49: potrdi se predlog Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki ga je pripravil Štab operative 

Gasilske zveze Dolomiti 
• PGD Dvor je že na 7. sejo Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti naslovilo vlogo za nagrado 

njihovim ekipam, ki so se od leta 2005 udeleževala državnih tekmovanj v orientaciji in kvizu. Predlog 
predsednika je, da ne bomo nagrajevali za vsa leta nazaj, ampak le za leto 2009, ko sta se državnega 
tekmovanja udeležili dve ekip. Upravni odbor je sprejel: 

SKLEP 50: potrdi se predlog, da se PGD Dvor nagradi za dve ekipi, ki sta v letu 2009 sodelovali na 
državnem tekmovanju v kvizu in orientaciji 

 
Točka 6. Potrditev prve dotacije društvom 
 
V letošnjem finančnem planu, ki je bil potrjen na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti, je bila dotacija društvom 
ponovno 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 51: vsem društvom se nakaže prva dotacija v višini 500 € 

 
Točka 7. Potrditev nadomestnega člana Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
V PGD Polhov Gradec so na letošnjem občnem zboru zamenjali poveljnika društva. Ker so vsi poveljniki 
gasilskih društev člani Štaba operative, katerega potrjuje Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti, mora 
Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti formalno potrditi zamenjavo v Štabu operative. Dosedanjega člana 
Štaba operative Romana Hribernika zamenja Damijan Plestenjak. 
Upravni odbor sprejme: 
SKLEP 52: razreši se Romana Hribernika kot člana operative, namesto njega pa se za člana Štaba 

operative imenuje Damijana Plestenjaka 
 
Točka 8. Tekoče delo 
 
• pri selitvi opreme iz Osnovne šole Polhov Gradec ni bila potrebna pomoč gasilcev, ker so ostalo opremo, 

kar jo je še bilo potrebno izseliti, pomagali delavci režijskega obrata občine 
• Štab operative Gasilske zveze Dolomiti predlaga, da se članu, ki opravi tečaj za gasilskega sodnika 

nabavi delovno obleko in stoperico. Upravni odbor sprejme: 
SKLEP 53: predlog je soglasno potrjen 

• društva naj se pripravijo na občinsko tekmovanje 
 
Točka 9. Razno 
 
• predsednik gasilske zveze je spomnil poveljnika, da je bil v spomladanskem času planiran seminar o 

nošenju gasilske obleke, nošenju oznak, odlikovanj in podobno, vendar le-ta ni bil organiziran 
• predsednik in poveljnik gasilske zveze čestitata ekipi mladincev PGD Šentjošt za dosežen uspeh na 

državnem tekmovanju, kjer se je ekipa uvrstila na drugo mesto in s tem dosegla največji uspeh naših ekip 
na državnih tekmovanjih 

• predsednik PGD Šentjošt Janez Droftina se zahvaljuje Gasilski zvezi Dolomiti za vso pomoč, ki so jo bili 
deležni ob sodelovanju na državnem tekmovanju 

 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


