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ZAPISNIK 
 
 
16. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. marca 2012 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Matija Golc, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Obravnava finančnega plana za leto 2012 
5. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
6. Tekoče delo 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 15. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 78: zapisnik 15. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• v soboto 24. marca 2012 bo organizirana vseslovenska čistilna akcija. V ta namen je bil v ponedeljek 06. 

marca 2012 sklican sestanek predstavnikov vseh društev v občini, kjer so se tudi dogovorili kako naj bi v 
tej akciji sodelovali gasilci 

• komisije za mladino Gasilskih zvez Brezovica, Dolomiti in Horjul so izdale razpis za kviz gasilske mladine, 
ki bo v soboto 31. marca 2012 v Osnovni šoli Brezovica 

• z novim letom je poteklo zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Vsa društva so 
prejela sezname do sedaj zavarovanih članov, ki so jih medtem tudi obnovila oz. dopolnila. Zavarovanje 
bo plačano v tem mesecu 

 



Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
• v zadnjem obdobju smo 7 intervencij, od tega je bilo večina dimniških požarov 
• končan je tečaj za nudenje prve medicinske pomoči, v jesenskem času pa naj bi se izvedla nadaljevalni 

tečaj za gasilca in za vodjo skupine 
• v letošnjem letu je naša gasilska zveza organizator občinskega tekmovanja 
• začeli bomo zadnje leto mandata, zato bo potrebo razmišljati o novem poveljujočem kadru tako v društvih 

kot v gasilski zvezi 
Točka 4. Obravnava finančnega plana za leto 2012 
 
Osnutek finančnega plana predstavi predsednik gasilske zveze. Prihodki so večji za cca 10%, predvsem 
zaradi povečanja sredstev za redno delovanje zveze in društev ter investicijskih sredstev. Pri odhodkih pa so 
se povečala sredstva za delovanje zveze, ker se iz tega konta plačuje najem športne dvorane na Dobrovi in 
v Polhovem Gradcu ter za nabavo opreme, kajti 5 ekipam, ki se bodo udeležila državnega tekmovanja, 
pripadajo po pravilniku delovne obleke oz. druga oprema. Vsa investicijska sredstva pa bomo namenili 
nabavi vozil. Za ostale aktivnosti pa sredstva ostanejo v približno enaki višini kot lansko leto.  
Na finančni plan ni bilo pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 79: potrdi se osnutek finančnega plana za leto 2012 in se ga predlaga Skupščini Gasilske zveze 

Dolomiti v potrditev 
 
Točka 5. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
 
Letošnja Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 23. marca 2012 na Črnem vrhu. Na skupščini bo 
potrebno sprejeti nov Statut Gasilske zveze Dolomiti in Pravilnik o organizaciji poslovanja Gasilske zveze 
Dolomiti ter Pravilnik o finančnem poslovanju Gasilske zveze Dolomiti. V ta namen je bil 27. februarja 2012 
organiziran posvet članov skupščine in predsednikov gasilskih društev, kjer smo predstavili nov statut ter oba 
pravilnika. 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti predlaga za delovnega predsednika skupščine Franca Smrtnika. 
 
Točka 6. Tekoče delo 
 
• v letošnjem letu bosta tudi 2 proslavi in sicer 10. junija 2012 v Zalogu praznovanje 60 letnice društva in 

29. julija na Butajnovi prevzem vozila 
 
Točka 7. Razno 
 
• pripravljen je bil nov Pravilnik o nabavi vozil in ostale opreme. Obravnaval ga je tudi Štab operative, ki ga 

je tudi potrdil. Vendar se je pokazalo, da ni bilo dobro določeno sofinanciranje nabava vozil, zato se bo ta 
pravilnik ponovno popravil. Ponovno bo popravljen pravilnik obravnaval štab operative in po tej potrditvi 
ga bo potrdil tudi upravni odbor 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


