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ZAPISNIK 
 
 
17. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 16. maja 2012 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Matija Golc, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Janez Zadnikar, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo predsednika 
4. Poročilo poveljnika 
5. Obravnava in potrditev Pravilnika o nabavi vozil 
6. Potrditev prve dotacije društvom 
7. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2012 
8. Tekoče delo 
9. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Vsi člani upravnega odbora so zapisnik prejeli, zato predsednik ni podal povzetka zapisnika 16. seje 
Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor 
sprejel: 
SKLEP 80: zapisnik 16. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava predlogov društev  
 
• ob koncu marca in začetku aprila 2012 je bila dvakrat razglašena velika požarna ogroženost naravnega 

okolja  s strani Uprave za zaščito in reševanje in župana Občine Dobrova-Polhov Gradec, ki je zahteval 
tudi poročilo o aktivnostih gasilcev v trajanju razglasa. Občini Dobrova-Polhov Gradec sta bila poslani 
poročili, ki smo ju sestavili na osnovi poročil posameznih društev. 



• obnovljeno je bilo zdravstveno zavarovanje gasilcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
Pojavile so spet težave, ker so bile javljene napačne davčne številke gasilcev oz. imena gasilcev ni bila 
skladna s podatki davčne uprave, kamor moramo poslati tudi seznam zavarovanih gasilcev 

• od Uprave za zaščito in reševanje smo dobili sofinancirane zdravniške preglede za operativne gasilce, ki 
so v letu 2011 uspešno opravili usposabljanje za nosilce dihalnih naprav. Iz tega naslova smo dobili 
slabih 300 € 

• od Gasilske zveze Slovenije smo prejeli dopis, kako naj gasilska društva postopajo v primeru sušnega 
obdobja, ko se opravljajo prevozi pitne vode krajanom. Pred prevozom naj se gasilska društva povežejo z 
lokalno skupnostjo, kje so možni odvzemi vode in tudi glede plačila prevoza vode, kajti občine so 
odgovorne za zagotavljanje pitne vode  

• Občini Dobrova-Polhove Gradec smo poslale račune za nabavo osvežilne pijače po velikem gozdnem 
požaru v Petačevem grabnu, vendar odgovora še ni 

 
Točka 3. Poročilo predsednika 
 
• predsednik se je v soboto 12. maja 2012 udeležil Plenuma Gasilske zveze Slovenije v Lendavi. Podal je 

povzetek dogajanja na plenumu. Podana je bila pobuda Gasilske zveze Gorenjske po spremembi Statuta 
Gasilske zveze Slovenije, ki se je nanašala na kandidaturo za predsednika in poveljnika Gasilske zveze 
Slovenije, vendar je bila pobuda zavrnjena 

• sredstev za financiranje zaščitne in reševalne opreme naj bi bilo letos za 6% manj, kot jih je bilo v letu 
2011 

 
Točka 4. Poročilo poveljnika 
 
• v zadnjem obdobju smo 8 intervencij, od tega je bila največja tista v Petačevem grabnu, kjer je gorela 

velika površina gozda in so bila aktivirana vsa gasilska društva v gasilski zvezi 
• v začetku oktobra 2012 se bo pričel v organizaciji Regije Ljubljana I tečaj za vodjo enot 
• v sektorju Polhov Gradec sta bili organizirana 2 sektorski vaji 
• s sosednjima gasilskima zvezama je bil pripravljen razpis občinskega tekmovanja za leto 2012, kateri je 

bil tudi že poslan na vsa gasilska društva. Organizator letošnjega tekmovanja je naša gasilska zveza. 
Pomočnik poveljnika za tekmovanja si ogleduje prostor v Zalogu, ki je pripravljeno prevzeti organizacijo 
tekmovanja. Edini problem tam je le prostor za vajo z vedrovko za pionirje, kjer mora biti asfaltna površina 

• v jesenskem času bomo organizirali nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za vodjo skupine, seveda če bo 
dovolj prijavljenih tečajnikov 

 
Točka 5. Obravnava in potrditev Pravilnika o nabavi vozil 
 
Po več mesečnem usklajevanju, odvzemanju, dodajanju členov, je bil na zadnji seji štaba operative sprejet 
Pravilnik o nabavi, zavarovanju in popravilih gasilskih vozil, nabavi gasilsko zaščitne opreme. Pravilnik so 
člani upravnega odbora tudi prejeli z vabilom za današnjo sejo. Predsednik je kratko predstavil Pravilnik in 
ga tudi dal v razpravo. Prisotni so imeli naslednje pripombe: 
• predsednik nadzornega odbora predlaga, da se drugi odstavek 7. člena (kot priporočilo za nabavo vozil), 
črta in predlaga, da je ta odstavek kot dodatek k temu pravilniku. Predsednik da predlog na glasovanje in 
upravni odbor sprejme: 
SKLEP 81: z 8 glasovi »za« in 6 glasovi »proti« je bil predlog potrjen 

• predsednik PGD Polhov Gradec predlaga, da se v omenjenem drugem odstavku 7. člena za PGD Polhov 
Gradec namesto vozila GV-2 priporoča nabavo vozila GVV-2 

Drugih pripomb na pravilnik prisotni niso imeli, zato je predsednik pravilnik s popravki dal v potrditev. Upravni 
odbor je sprejel:     
SKLEP 82: z 13 glasovi »za« in 1 glasom »proti« je Pravilnik o nabavi, zavarovanju in popravilih gasilskih 

vozil, o nabavi gasilsko zaščitne opreme potrjen 
 
Točka 6. Potrditev prve dotacije društvom 
 
Kot vsa leta tega mandata je dotacija za redno delo društev razdeljena v dva dela. Prvo dotacijo dobijo 
društva v enakem znesku, to je 500 € in sicer v prvi polovici leta. Druga dotacija pa se razdeli po točkah iz 
točkovnika o delovanju društva preko celega leta. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 83: vsem društvom se odobri prva dotacija v višini 500 € 

 
V letošnjem letu PGD Zalog praznuje 60 letnico delovanja, zato mu pripada dotacija v višini 625 €. Upravni 
odbor je sprejel: 
SKLEP 84: PGD Zalog se potrdi dotacija za praznovanje v višini 625 € 



Točka 7. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2012 
 
Od letošnjih investicijskih sredstev v višini 35.000 €, moramo po sprejetem Pravilniku o nabavi vozil, za 
vozilo PGD Butajnova-Planina nameniti še 20.050 € za dokončanje izdelave nadgradnje. Ostala sredstva pa 
bomo namenili za nabavo vozila PGD Podsmreka. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 85: PGD Butajnova-Planina se odobri 20.050 € investicijskih sredstev 

 
Točka 8. Tekoče delo 
 
• v soboto 26. maja 2012 je državno člansko tekmovanje, teden dni kasneje pa še mladinsko državno 

tekmovanje. Obeh tekmovanj se udeležujejo tudi naše ekipe. Za oba tekmovanja sta naročena avtobusa 
in prehrana na samem tekmovanju 

• 10. junija 2012 PGD Zalog pripravlja proslavo ob 60 letnici delovanja društva. Praznovanja naj se društva 
udeležijo v čimvečjem številu 

 
Točka 9. Razno 
 
• Franc Maček sprašuje, kaj je izdelavo gasilskih izkaznic. Po informacijah, ki obstajajo, Gasilska zveza 

Slovenije še ni našla novega izdelovalca teh izkaznic. Bo pa verjetno treba za tiste, ki so vložili zahtevek 
za izdelavo izkaznice, ta zahtevek ponovno vložiti, kajti prejšnji izvajalec noče vrniti prejetih zahtevkov za 
izdajo izkaznic 

• PGD Šentjošt je prišlo v finalni izbor natečaja Slovenskih novic za obnovo fasade gasilskega doma. Od 
16. do 31. maja 2012 poteka glasovanje za enega od 10 finalistov. Zato je zaželeno glasovanje za naše 
društvo 

• poveljnik  opozori, da se bližamo zaključku mandata in prihajajočim volitvam tudi v gasilski zvezi, zato 
moramo začeti razmišljati o vodilnem kadru gasilske zveze 

• predstavnik PGD Butajnova-Planina poroča, da so v tem tednu dali v izdelavo nadgradnjo na novem 
vozilu 

• od te seje naprej člani upravnega odbora ne bodo več prejemali zapisnika sej, ker so sedaj vsi zapisniki 
dosegljivi na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti, kjer si ga lahko vsakdo ogleda oz. natisne 

 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 
  
 
 

                                                                


