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ZAPISNIK 
 
 
10. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 23. septembra 2010 ob 19.30 uri v 
prostorih gasilskega doma na Hrušovem. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Matija Golc, Andrej Urbančič, 

Viktorija Bizjan Ogrin, Filip Božnar, Bojan Oven, Janez Stanovnik, Janez Droftina, Urška 
Jankovec 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Klemen Zibelnik 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj, ki je na začetku podal pojasnilo, da je bila 
seja, sklicana za petek 17. septembra 2010, prestavljena na današnji dan zaradi poplav, na kateri so 
sodelovali pri odpravljanju posledic tudi gasilci. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Tekoče delo 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 54: zapisnik 9. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• do 30. junija 2010 so morala društva poslati plan nabave vozil, zaščitne opreme ter opreme za tehnično 

reševanje in nevarne snovi, vendar do tega datuma tega plana nista poslala PGD Zalog in PGD Črni vrh. 
Pravočasno pa smo dobili obrazca 4a in 4b, da smo lahko kandidirali na razpisu za sofinanciranje nabave 
gasilske in zaščitne opreme. Na tem razpisu smo pridobili cca 740 € finančnih sredstev 

• Gasilska zveza Gorenjske je 04. septembra 2010 pripravila 3. srečanje članic Slovenije, katerega so se 
udeležile članice iz PGD Brezje 



• komisija za veterane pri Regiji Ljubljana I je pripravila srečanje starih gasilskih črpalk v soboto 18. 
septembra 2010 pri Osnovni šoli Škofljica, ki pa je zaradi dežja in poplav odpadlo in bilo prestavljeno za 
nedoločen čas. O novem datumu boste obveščeni 

• komisiji za članice in veterane organizirata ekskurziji. Razpisa sta bila poslana na vsa društva ter članom 
obeh komisij. Prijave zbiramo na gasilski zvezi do zasedbe avtobusa 

• podjetje Fotobutik je poslalo ponudbo za fotografiranje za gasilske izkaznice, prireditev na terenu in 
ostale fotografske storitve. Ponudbo so dobila tudi gasilska društva 

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
     
Predsednik nima poročila, kajti v poletnem času tudi na nivoju Regije Ljubljane I in Gasilske zveze Slovenije 
ni bilo aktivnosti, s katerih bi lahko poročal. 
 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• ob začetku šolskega leta je bilo opravljeno redarstvo pri osnovni šoli v Šentjoštu in na Črnem vrhu. Sedaj 

pa poteka dvakrat na dan redarstvo pri Osnovni šoli v Polhovem Gradcu, ker zaradi nedokončane obnove 
osnovne šole učence vozijo na Dobrovo in v Horjul. Redarstvo opravljajo, predvidoma do konca meseca 
septembra 2010 člani društev sektorja Polhov Gradec in Šentjošt 

• v poletnem času je bilo 5 intervencij, vse manjšega obsega 
• na štabu operative ni bil potrjen vrstni red nabave gasilskih vozil, zato je potrebno pripraviti nov plan 

nabave vozil, ki bo potem predstavljen tudi novemu županu 
• ob koncu prejšnjega tedna so nas doletele najhujše poplave, na katerih je sodelovalo več kot 400 

gasilcev in so opravili nekaj čez 3000 ur, prevoženih je bilo skoraj 2000 km, črpalke in agregati so delovali 
okoli 360 ur. Po zbranih podatkih bomo ovrednotili delo gasilcev po ceniku Gasilske zveze Slovenije 

• prav tako je zaradi poplav prestavljeno občinsko tekmovanje, ki bi moralo biti pretekli vikend, na vikend 
16. in 17. oktobra 2010 

• poveljnik PGD Podsmreka predstavi problem, ko njegovi gasilci pomagali pri črpanju vode na območju 
Gasilske zveze Ljubljana, kjer je podpoveljnik zveze ostro nastopil, kaj delajo na njihovem področju. V 
bodoče naj poveljnik take enote obvesti poveljnika gasilske zveze, da gredo v pomoč na območje 
sosednje gasilske zveze. Velik problem je tudi z ljudmi ob taki nesreči, ki so nepripravljeni pomagati 
predvsem sebi in čakajo, da bomo gasilci vse storili namesto njih in pričakujejo, da takoj, ko pokličejo na 
Center za obveščanje. V takem primeru je bilo to nemogoče, saj je bilo dela preveč 

 
Točka 5. Tekoče delo 
 
• zaradi prestavitve občinskega tekmovanja na vikend 16. in 17. oktobra 2010 bodo prestavljeni tudi 

pregledi društev, ki so bili predvideni za 17. oktobra 2010. Nove datume pregledov pripravi poveljnik v 
sodelovanju s tistimi društvi, ki so bili predvideni na ta datum 

• gasilska društva naj predloge za odlikovanja pošljejo do 31. oktobra 2010 preko Vulkan-a, komisija bo 
predloge obravnavala v mesecu november 2010 

• za ekskurzijo veteranov, ki bo v četrtek 30. septembra 2010, je župan prispeval 300 € za prevoz 
• v soboto 23. oktobra 2010 je Gasilska zveza Dolomiti organizator regijskega kviza za mladino, zato naj 

društva pomagajo komisij za mladino, če jih bo prosila za pomoč 
 
Točka 6. Razno 
 
• predsednik je pripravil 10 letni pregled terminov občnih zborov oz. skupščin gasilskih društev iz razloga, 

da se lažje določi razpored, kajti na posamezen dan naj ne bi bila več kot dva občna zbora oz. skupščini 
gasilskih društev 

• tekmovalna enota članov A PGD Šentjošt je v pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije zasedla v 
skupnem seštevku 3. mesto. Predlaga se, da se društvu nameni nagrada opreme v vrednosti 250 €. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 55: predlog je soglasno potrjen 

• letošnja investicijska sredstva so po finančnem planu namenjena obnovi oz. prekritju streh gasilskih 
domov. V planu je prekritje streh imelo 5 gasilskih društev (PGD Brezje, PGD Dobrova, PGD Hruševo, 
PGD Polhov Gradec in PGD Šentjošt). Dela so opravili v Brezju in na Hrušovem, na Dobrovi čakajo na 
priglasitev del oz. gradbeno dovoljenje, v Šentjoštu pripravljajo material, v Polhovem Gradcu pa v 
letošnjem letu ne bodo prekrivali strehe. Predsednik predlaga, da se vsem društvom, ki so prekrila streha 
nameni dotacija v višini 9 €/m2 strehe. Upravni odbor je za podani predlog glasoval: predloga ni podprl 
noben član upravnega odbora, 11 članov pa je bilo proti predlogu. Upravni odbor je sprejel:  
SKLEP 56: predlog soglasno zavrnjen 



Člani upravnega odbora iz društev, ki so ali bodo prekrivali streho so podali predlog, da društva dobijo po 
10 €/m2 strehe. Predsednik je predlog dal na glasovanje. Za predlog je glasovalo 10 članov, 1 član pa je 
bil proti predlogu. Zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 57: društvom se za prekritje strehe nameni dotacija v višini 10 €/m2 strehe 

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


