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ZAPISNIK 
 
 
11. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. decembra 2010 ob 18.00 uri v 
prostorih gasilskega doma v Brezju. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Anica Tomšič, 

Andrej Urbančič, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Janez Stanovnik, Janez Droftina 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Janez Zadnikar, Andrej Droftina, Matjaž Tominec, Srečko 

Sečnik, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Damijan Plestenjak, Franc Založnik 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana GZ Dolomiti 
6. Potrditev dotacije društvom 
7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
8. Potrditev inventurne komisije 
9. Tekoče delo 
10. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 58: zapisnik 10. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• organizirana je bila tradicionalna ekskurzija mladine, ki se jo je udeležilo približno 100 otrok iz 6 gasilskih 

društev 
• izšel je razpis Gasilske zveze Slovenije za izobraževanje v letu 2011. Večina tečajev za spomladansko  

obdobje je bilo zasedenih v nekaj urah tako, da se na te tečaje ni vpisal noben od naših članov 
• organiziran je bil vsakoletni seminar za predsednice komisij za članice v Zrečah, ki pa se ga letos naše 
članice zaradi zadržanosti niso udeležile 



• dobili smo obvestilo, da bo razpisno obdobje za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v 
naslednjem razpisu za en mesec krajše in sicer od 01. julija 2010 do 31. maja 2011. Razpis bo izšel v 
spomladanskem času leta 2011, kjer bo navedena tudi oprema, katere nabava bo sofinacirana 

• Gasilska zveza Slovenije nam je poslala pojasnila k določbi tretjega odstavka 6. člena Zakona o društvih, 
ki govori o odgovornosti odgovornih oseb v društvih in kdaj te osebe odgovarjajo s svojim premoženjem 
za povzročeno škodo društvu. Pojasnilo je bilo poslano na vsa društva 

• Gasilska zveza Slovenije je poslala razpis za organizatorja državnih tekmovanj v orientaciji, kvizu 
gasilske mladine in srečanja društev Mladi gasilec 

• Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je poslalo vlogo za donatorstvo za donatorstvo športnega 
tekmovanja paraplegikov v košarki. Ker smo omejeni s finančnimi sredstvi, donatorskih sredstev ne 
moremo prispevati 

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
     
Predsednik se je udeležil plenuma Gasilske zveze Slovenije v Novi Gorici, na katerem so bila sprejeta nova 
Pravila gasilske službe, ki bodo začela veljati po objavi v decembrski številki revije Gasilec. Amandmaji, ki so 
bili vloženi k novim Pravilom gasilske službe so bili preglasovani tako, da so bila sprejeta predlagana Pravila 
gasilske službe. V teh pravilih je sprejeta tudi nova ženska uniforma, pri kateri lahko članice v zimskem času 
nosijo hlače. Na plenumu je navzoče nagovorila tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič, ki se je gasilcem 
zahvalila za sodelovanje in odpravo posledic poplav v mesecu septembru 2010. Gasilska zveza Slovenije pa 
je vsem gasilskih društvom, ki so sodelovala na poplavah podelila zahvalo, ki bo gasilskim društvom 
podeljena na njihovih občnih zborih. 
S poveljnikom gasilske zveze sta bila tudi pri novem županu, kjer sta predstavila naše plane in potrebe po 
finančnih sredstvih za obdobje 2010-2014.  
 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• v zadnjem obdobju so bile 3 intervencije manjšega obsega – poplava v Osnovni šoli Polhov Gradec, 

prometna nesreča in požar v kotlovnici na Dobrovi 
• ob pregledu društev je bila ponovno pregledano vzdrževanje opreme in orodja. Pokazne vaje so bile 

dobro izvedene 
• naročena je oprema po planih in potrebah društev in naj bi bila dobavljena in razdeljena do novega leta 
• ob obisku pri županu mu je bil predan seznam potrebne opreme in vozil za obdobje do leta 2014. Prav 

tako smo mu predali tudi strošek, ki smo ga društvom izplačali za sodelovanje ob poplavah in opravljanju 
redarske službe pri varovanju otrok v Polhovem Gradcu 

• obnoviti bo potrebno gasilsko-operativni načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec ter alarmni načrt Gasilske 
zveze Dolomiti. Tej temi bo namenjena tudi naslednja seja Štaba operative 

• Anica Tomšič sprašuje, kdaj bo izveden obnovitveni tečaj za bolničarje, ki ga je poveljnik obljubljal za 
letošnje leto. Zaenkrat dogovora s predavatelji še ni, zato naj bi bil izveden v naslednjem letu 

 
Točka 5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana za leto 2010 
 
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 2.250 € ter sofinanciranje zaščitne opreme, ki je večje za 235 €. Na 
odhodkovni strani pa se povečajo stroški za delovanje zveze, nabavo opreme, delovanje sektorjev ter za 
povračilo stroškov intervencij, znižajo pa se stroški za tekmovanja, izobraževanje, delovanje komisij za 
mladino, članice in veterane, dotacije društvom, popravilo opreme, investicije v vozila ter občinsko vajo, ki ni 
bila izvedena. V naslednjem letu se morajo predvideti sredstva za prekritje strehe za PGD Dobrova. 
Ker na predlog rebalansa finančnega plana ni bilo razprave je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 59: predlog rebalansa finančnega plana za leto 2010 je soglasno potrjen 
 
Točka 6. Potrditev dotacije društvom 
 
Osnova za izračun dotacije društvom za leto 2010 so bile osvojene točke ob pregledu društva oz. točke 
pridobljene z delom preko celega leta. K izračunani dotaciji so med drugim odšteti tudi stroški zdravniških 
pregledov operativnih gasilcev, ki tega pregleda kljub opozorilom niso dokončali in ni bilo izdanega 
zdravniškega spričevala ali pa se niso udeležili tečajev, zaradi katerega so bili poslani na zdravniški pregled. 
Po izjavah se nekateri člani še dodatno zdravijo, zato ti pregledi niso zaključeni. Podan in sprejet je bil 
predlog, da v kolikor ti člani, ki niso opravili zdravniškega pregleda do konca, do srede 15. decembra 2010 
dostavijo na Gasilsko zvezo Dolomiti potrdilo, da iz opravičenega razloga niso dokončali zdravniškega 
pregleda, se njihovemu društvu strošek zdravniškega pregleda ne bo zaračunal. 
 



Upravni odbor pa je sprejel: 
SKLEP 60: potrdi se dotacija društvom za leto 2010 
Dotacija bo izplačana društvom do 20. decembra 2010. 
 
Točka 7. Občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
 
Bliža se začetek novega leta in po tradiciji v prvih dveh mesecih gasilska društva izvedejo občne zbore oz 
skupščine. Priporočilo Gasilske zveze Slovenije je, da naj bi bili občni zbori oz. skupščine gasilskih društev 
izvedeni v mesecu januarju in februarju 2011. 
Na predlog predsednika gasilske zveze in usklajevanju med društvi bodo občni zbori oz. skupščine gasilskih 
društev po naslednjem vrstnem redu: 
 
- PGD Brezje 22. januar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 22. januar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 29. januar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 29. januar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 05. februar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 05. februar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 12. februar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjošt 12. februar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 19. februar 2011 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 26. februar 2011 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 
občnih zborov oz. skupščin pošljite do 15. marca 2011. 
 
Točka 8. 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 61: potrdi se inventurna komisija do konca mandata 
 
Točka 9. Tekoče delo 
 
• v zimskem času je potrebno opraviti popis nove opreme v društvih 
• gasilska društva naj pripravijo vozila na zimski čas 
• nekaterim operativnim gasilcem poteče zdravniški spričevalo, zato morajo ti gasilci (nekateri v decembru, 

ostali pa v januarju) opraviti kontrolni pregled na Zavodu za varstvo pri delu. Razpored bo pravočasno 
poslan vsem društvom 

• predsednik gasilske zveze predlaga, da se državna odlikovanja in priznanja podelijo na skupščini gasilske 
zveze 

 
Točka 10. Razno 
 
• predsednik PGD Dobrova Franc Maček sprašuje, če je možno dobiti potrdilo o vplačilu za ekskurzijo 

mladine. Tega potrdila Gasilska zveza Dolomit ne more dati, ker so se prispevki za ekskurzijo pobirali na 
avtobusu 

• predsednica komisije za članice Anica Tomšič poziva gasilska društva, da v Vulkan vpišejo komisije za 
članice po društvih oz. naj vpišejo kot predsednice komisije za članice vsaj tiste članice, ki so v komisiji za 
članice pri Gasilski zvezi Dolomiti 

• novoletno srečanje veteranov bo organizirano po novem letu 
• do 15. januarja 2011 naj gasilska društva pošljejo seznam članov za obiskovanje tečajev v letu 2011 
• Filipu Božnar in Andreju Droftina je bilo podeljeno spominsko darilo ob okroglem življenjskem jubileju 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


