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ZAPISNIK 
 
 
14. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 24. septembra 2011 ob 19.00 uri v 
prostorih gasilskega doma v Šentjoštu. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Andrej Urbančič, 

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 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Potrditev investicijskih sredstev 
5. Tekoče delo 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 13. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 71: potrdi se zapisnik 13. seje Upravnega odbora 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• dobili smo informacijo, da je bila ustanovljena nova organizacija, ki obiskuje veselice in zaračunava neke 

stroške za glasbo, ki jo ansambli vrtijo ob pavzah. Gasilsko društvo iz sosednje gasilske zveze je prejelo 
račun za 450 €. Društva bodite pozorni na to v bodoče 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
     
• v poletnem času je bilo 5 intervencij – požar na elektro omarici, sodelovanje z dovozom vode na požar v 

Samotorici, udar vodene strele, poplava v zdravstvenem domu Polhov Gradec in še enkrat udar vodene 
strele v Stranski vasi 

• izdelan in na ReCo je bil predan gasilsko operativni načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec in načrt 
alarmiranja Gasilske zveze Dolomiti 



• ob začetku šolskega leta smo opravljali redarstvo pri Osnovni šoli Polhov Gradec, Šentjošt in Črni vrh 
• v mesecu oktobru bodo opravljeni pregledi društev po istem sistemu kot prejšnja leta 
• izvedeno je bilo izbirno občinsko gasilsko tekmovanje v Podpeči. Na regijskem tekmovanju je sodelovalo 

7 pionirskih in mladinskih ekip ter 8 ekip članov in članic ter 1 ekipa starejših gasilcev 
• do 12. oktobra 2011 morajo društva poslati spisek nabave opreme, potrebe po izobraževanju za vse 

tečaje za leto 2012 ter seznam članov za zdravniške preglede, v januarju 2012 bo izveden tečaj nudenja 
prve medicinske pomoči za gasilce 

• društva so prejela plakate in zgibanke za oktober – mesec požarne varnosti, ki naj razdelijo po 
gospodinjstvih oz. na krajevno običajen način 

 
Točka 4. Potrditev investicijskih sredstev 
 
Po planu nabave vozil so investicijska sredstva v letu 2011 namenjena PGD Butajnova-Planina. Župan 
Občine Dobrova-Polhov Gradec je obljubil, da bodo sredstva nakazana konec meseca septembra. Kljub 
temu, da sredstev še nismo prejeli, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 72: investicijska sredstva se nakažejo PGD Butajnova-Planina, ki jih mora porabiti za nabavo 

novega vozila 
 
Točka 5. Tekoče delo  
 
• društva naj v mesecu oktobru izvedejo čimveč vaj, organizirajo dneve odprtih vrat 
• dobro naj se pripravijo na letne preglede 
• v soboto 01. oktobra 2011 je organizirana ekskurzija upravnega odbora, štaba operative. Na avtobusu je 

še nekaj prostora, zato se lahko še dodatno prijavite 
 
Točka 6. Razno 
 
• člani A PGD Šentjošt so v letošnjem pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije osvojili 1. mesto in 

osvojili prehodni pokal, namenjen zmagovalcem. Podan je bil predlog o višini nagrade ekipi v višini 350 €. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 73: potrdi se nagrada v višini 350 €. Nagrada se porabi za nabavo opreme ali za plačilo 

najema dvorane v športni dvorani Polhov Gradec 
• predsednik gasilske zveze predlaga datume občnih zborov društev v letu 2012 
• poveljnik predlaga, da seje upravnega odbora ne bile v soboto 
• Franc Maček sprašuje, ali je udeležba na občnih zborih obvezna v svečani ali delovni obleki. Nikjer ni 

predpisano, da se moramo gasilci občnega zbora udeležiti v gasilski obleki, vendar je prav, da smo 
gasilci na občnem zboru v gasilski obleki. Predstavniki gasilske zveze pa se morajo občnega zbora 
posameznega društva obvezno udeležiti v svečani uniformi 

 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


