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ZAPISNIK 
 
 
19. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 30. novembra 2012 ob 18.30 uri v gostilni 
Pri Pratkarju v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Anica Tomšič, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Jože Dolinar, Franc Koprivec, Roman Pustavrh, Srečo 
Sečnik, Robert Zorc, Klemen Remškar, Jože Kožuh, Damijan Plestenjak 

 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo poveljnika 
4. Pregled dela v letošnjem letu 
5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
6. Potrditev druge dotacije društvom 
7. Občni zbori društev 
8. Imenovanje kandidacijske komisije 
9. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Zapisnik seje člani upravnega odbora lahko dobijo na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti, zato je 
predsednik podal kratek povzetek zapisnika 18. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. Prisotni na 
zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 90: zapisnik 18. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava prispele pošte  
 
• organiziran je bil posvet za predsednice komisij za članice v Dobrni. Kratko poročilo poda predsednica 

komisije za članice Anica Tomšič. Največ poudarka na tem posvetu je bilo nošenju gasilske uniforme 
članic 

• PGD Podsmreka obvešča, da bodo slovesnost ob 90 letnici delovanja društva pripravili v nedeljo 09. 
junija 2013, zato naj ostala društva svoje prireditve prilagodijo temu datumu 



• objavljen je bil razpis izobraževanja za leto 2013. Prijave za spomladanski termin izobraževanj v IC na 
Igu je že potekel. V roku se je na tečaje za specialnosti prijavilo 22 kandidatov 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poda kratko poročilo o delu operative v letošnjem letu 
• imeli smo 25 intervencij, na kateri je sodelovalo skoraj 500 gasilcev. Najobsežnejši sta bila gozdni požar v 

Petačevem grabnu, kjer so sodelovala vsa društva naše gasilske zveze in požar na gospodarskem 
poslopju na Smolniku. Prvič smo imeli intervencijo ob uhajanju plina iz zunanje plinske cisterne 

• pregledi društev so bili dobro izvedeni, oprema je zaradi točkovanja spet bolje vzdrževana, vaje ob 
pregledu so izvedene na zadovoljivem nivoju 

• občinsko tekmovanje je PGD Zalog ob pomoči sektorja Polhov Gradec dobro pripravilo in si zasluži 
ponovno pohvalo 

• na področju izobraževanja je ta jesen zelo pestra, saj potekata dva nadaljevalna tečaja za gasilca, ki ga 
obiskuje 69 kandidatov, v organizaciji Regije Ljubljana I poteka tečaj za vodjo enot, ki ga od prijavljenih 9 
kandidatov obiskuje 7 

• v januarju 2013 pa se bo pričel še tečaj za vodjo skupine 
 
Točka 4. Pregled dela v letošnjem letu 
 
Pregled dela v letošnjem letu poda predsednik gasilske zveze: 
• na skupščini smo potrdili nov statut, ki pa ga je Upravna enota Ljubljana zavrnila. Zato smo v začetku 

junija 2012 sklicali izredno zasedanje skupščine, kjer smo statut popravili po navodilih upravne enote in 
ga ponovno poslali v potrditev Upravni enoti Ljubljana, ki pa ga je v septembru 2012 tudi potrdila 

• v mesecu maju 2012 smo potrdili Pravilnik o nabavi, zavarovanju in popravilih gasilskih vozil, nabavi 
gasilsko zaščitne opreme 

• v oktobru 2012 pa smo potrdili še dodatek k Pravilniku o odlikovanjih v Gasilski zvezi Dolomiti, kjer smo 
določili število odlikovanj, ki jih lahko gasilsko društvo predlaga v posameznem letu 

• konec meseca oktobra 2012 pa smo organizirali sestanek predsednikov, poveljnikov in tajnikov vseh 
gasilskih društev, kjer predstavili smernice k volitvam v društvih in gasilski zvezi 

 
Točka 5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Rebalans finančnega plana za leto 2012 je podal blagajnik Franci Zibelnik in je potreben zaradi manjših 
prihodkov iz naslova sofinanciranja zaščitne opreme. Pri odhodkih pa se je zelo povečala postavka 
delovanja zveze, ker smo v dogovoru z občino vnaprej plačali najem športnih dvoran za letošnjo sezono, 
povečala se je tudi postavka izobraževanja, kjer glavni del stroškov predstavlja tečaj za bolničarja in 
zdravniški pregledi kandidatov za tečaj za uporabnika IDA. Zaradi zgoraj povečanih stroškov, so se 
zmanjšala sredstva za nabavo opreme. Zmanjšali so se stroški zdravniških pregledov operativnih gasilcev in 
stroški popravila opreme. 
V razpravi se je postavilo vprašanje, zakaj smo plačali najem športne dvorane za celo sezono. Odgovoril je 
predsednik gasilske zveze, ki pojasni, da smo se tako odločili zaradi napovedi vlade, da bo za te primere 
dvignila stopnjo DDV-ja z 8,5% na 20 %. Zaradi tega v letu 2013 ne bo stroška najema športne dvorane in 
bodo sredstva namenjena v druge namene 
Ker na predlog rebalansa finančnega plana ni bilo druge razprave je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 91: predlog rebalansa finančnega plana za leto 2012 je potrjen s 13 glasovi »za« in 1 glasom 

»proti« 
 
Točka 6. Potrditev druge dotacije društvom 
 
Osnova za izračun druge dotacije društvom so dosežene točke o delovanju društva preko celega leta in ob 
letnem pregledu.  
V razpravi so bila postavljena vprašanja: 
• predsednik PGD Polhov Gradec sprašuje zakaj ni vrnjen znesek za neudeležbo mladine na ekskurziji. Ta 

znesek ni vrnjen zaradi tega, ker kljub dogovoru niso sporočili števila otrok, ki se niso udeležili ekskurzije 
• predsednik PGD Šentjošt sprašuje, zakaj je odštet znesek za nabavo opreme. To je znesek vrednosti 

nabavljene opreme nad 350 € v oktobru 2011, ki je PGD Šentjošt pripadal za osvojeni naslov pokalnih 
zmagovalcev v letu 2011 

Po razpravi je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 92: potrdi se druga dotacija društvom 

 
 



 
Točka 7. Občni zbori društev 
 
Ker je to zadnja seja pred občnimi zbori društev, ki naj bodo po priporočilu Gasilske zveze Slovenije izvedeni 
v mesecu januarju in februarju. 
Na predlog predsednika gasilske zveze bodo občni zbori gasilskih društev po naslednjem vrstnem redu: 
- PGD Podsmreka 18. januar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Brezje 19. januar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 26. januar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 26. januar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 02. februar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 02. februar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 16. februar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjošt 16. februar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 23. februar 2013 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 02. marec 2013 ob 19.00 uri 
 
Delegati Gasilske zveze Dolomiti, ki se bodo udeležili občnih zborov bodo določeni naknadno. Predstavniki 
gasilske zveze se občnih zborov društev udeležijo v svečanih uniformah.  
Zapisnike občnih zborov oz. skupščin pošljite do 20. marca 2013. 
 
Točka 8. Imenovanje kandidacijske komisije 
 
Organom gasilske zveze na skupščini v letu 2013 poteče mandat. Kot za vsake volitve je najprej potrebno 
imenovati kandidacijsko komisijo, ki bo pripravila razpis za predsednika in poveljnika gasilske zveze ter 
članov ostalih organov Gasilske zveze Dolomiti. 
Za člane kandidacijske komisije je predsednik gasilske zveze predlagal Viktorijo Bizjan Ogrin, Milko Cankar 
in Bredo Novak, ki bo pripravila razpis za predsednika in poveljnika gasilske zveze ter članov ostalih organov 
Gasilske zveze Dolomiti. 
Ker na predlagane člane kandidacijske komisije ni bilo pripomb, je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 93: potrdi se kandidacijska komisija 

 
Točka 9. Razno 
 
• društva so prejela diplome za odlikovanja in obrazce, na katerih bodo predlagali člane v organe gasilske 

zveze 
• prejeli smo obrazce za refundacijo plače za sodelujoče gasilce v poplavah 05. novembra, ki so bili poslani 

poveljnikom tistih društev, ki so sodelovali ta dan pri odpravljanju posledic poplav  
• prejeli smo tudi obrazec, s katerim bomo uveljavljali sofinanciranje zdravniških pregledov za kandidate, ki 

so v letu 2013 obiskovali tečaje za uporabnika IDA in gašenje notranjih požarov – modul A in B 
• Gasilska zveza Slovenije zbira podatke, koliko gasilskih društev ima potrjene nove statute oz. če jih še 

nima, do kdaj bodo to storila. V naši gasilski zvezi imajo 3 društva (Dvor, Hruševo in Šentjošt) že potrjene 
statute s strani upravne enote, vsa ostala društva pa so statute že sprejela na izrednih občnih zborih in jih 
tudi že poslala v potrditev na upravno enoto 

• glede na Pravilnik o nagradah in odlikovanjih v Gasilski zvezi Dolomiti sta predsednik komisije za 
veterane in odlikovanja in predsednik Gasilske zveze Dolomiti podelila slike jubilantom, ki so v letošnjem 
letu praznovali okrogel življenjski jubilej. V letošnjem letu so praznovali Bojan Oven, Roman Pustavrh, 
Franci Zibelnik in Marko Zdešar. Vsem sta zaželela veliko zdravja in še uspešnega dela v gasilski 
organizaciji 

 
Ob koncu se je predsednik zahvalil vsem prisotnim za delo v gasilski organizaciji v letošnjem letu in zaželel 
veliko uspeha tudi v naslednjem letu, ne glede na to ali bodo še člani organov gasilske zveze ali pa bodo to 
predali drugim, predvsem pa veliko zdravja. 
Ker je to zadnja skupna seja upravnega odbora in štaba operative, pa je vse povabil, da ostanejo na večerji, 
ki bo sledila po zaključku seje. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                Marjan Peklaj 
                                                                


