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ZAPISNIK 
 
 
20. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 15. marca 2013 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Andrej Cankar, Jože Kožuh, Janko Koprivec, Anica Tomšič, 

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

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Obravnava predlogov društev 
3. Poročilo poveljnika 
4. Obravnava vlog društev 
5. Finančno poročilo januar – september 2012 
6. Obravnava dopolnitev Pravilnika o odlikovanjih in nagradah 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik. Prisotni 
na zapisnik niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 94: zapisnik 19. seje Upravnega odbora se potrdi 
 
Točka 2. Obravnava prispele pošte  
 
• Vlada Republike Slovenije je na podlagi zbranih podatkov namenila finančna sredstva za kritje nujnih 

intervencijskih sredstev za sodelovanje PGD ob ukrepanju in odpravi posledic ob poplavah v novembru 
2012. Naša gasilska zveza je prejela 948,39 €, ki so bila razdeljena društvom, ki so poslala poročila o 
sodelovanju pri odpravi posledic teh poplav 

• Ministrstvo za obrambo pa je namenilo določena finančna sredstva za sofinanciranje zdravstvenih 
pregledov za ugotavljanje sposobnosti operativnih gasilcev in sicer za tiste gasilce, ki so v letu 2012 
uspešno opravili tečaj za nosila IDA in gašenje notranjih požarov. Tu pa smo prejeli 1.567,44 € 



• PGD Polhov Gradec je pred občnim zborom prvi pripravil občni zbor gasilske mladine, katerega se je 
udeležilo precejšnje število njihovih mladih članov. Občni zbor je bil dobro pripravljen, z vmesnim 
kulturnim in športnim programom 

• Občina Dobrova-Polhov Gradec organizira v soboto 23. marca 2013 čistilno akcijo. V ta namen je bil 
sklican sestanek z vsemi društvi v občini 

• agencija Salamander je poslalo ponudbo za nakup vstopnic za koncert v poklon Lojzetu Slaku. Ponudba 
je bila poslana na vsa gasilska društva 

• za letošnje leto je objavljen pavšalni znesek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Podatke o 
operativnih gasilcih, ki jih prijavimo v to zavarovanje smo zbrali že v začetku leta, zato smo prispevek za 
to zavarovanje plačali 

• izšla je informacija o razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme. Razpis naj bi bil 
objavljen v Uradnem listu konec marca. Ko bo razpis objavljen, bodo društva obveščena 

• v mesecu juniju bo organizirano 15. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine. Program je objavljen 
na spletni strani Gasilske zveze Slovenije 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik še enkrat na kratko predstavi poročilo, ki je bilo podano na vseh občnih zborih gasilskih društev. V 
zadnjem času smo nekajkrat posredovali ob snežnih plazovih med Logom in Belico, kjer smo zavarovali 
cesto. 
Predstavnica PGD Črni vrh Viktorija Bizjan Ogrin sprašuje, kdaj bodo nabavljeni kovčki prve pomoči. Te 
kovčke nabavlja civilna zaščita in naj bi se nabavili v letošnjem letu. 
 
Točka 4. Finančno poročilo za leto 2012 
 
Finančno poročilo je bilo priloga vabilu. Zaradi plačila najema športnih dvoran za celotno sezono, je ostanek 
sredstev ob koncu leta minimalen. Prihodki so identični sprejetemu rebalansu, med odhodki pa je edino 
strošek intervencij nekoliko višji od sprejetega rebalansa zaradi več intervencij v zadnjem mesecu lanskega 
leta. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 95: sprejme se finančno poročilo za leto 2012 in se predlaga skupščini, da ga potrdi  
 
Točka 5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Letošnja redna skupščina je hkrati tudi volilna, saj v letošnjem letu poteče petletni mandat vsem organom 
Gasilske zveze Dolomiti.  
Datum skupščine je usklajen z ostalimi gasilskimi zvezami v Regiji Ljubljana I in bo v petek 12. aprila 2013 
ob 19.00 uri v Polhovem Gradcu. 
V delovno predsedstvo in druge organe skupščine so bili predlagani: 
 - predsednik Franc Smrtnik 
 - član Darja Gerjol 
 Matjaž Tominec 
 - zapisnikar Franc Zibelnik 
 - overovatelj zapisnika Anica Tomšič 
 Bojan Oven 
 - verifikacijska komisija Janez Stanovnik 
 Franc Maček 
 Janez Droftina 
 - volilna komisija Marko Zibelnik 
 Andrej Slovša 
 Janko Koprivec 
 
SKLEP 96: upravni odbor predlog delovnega predsedstva soglasno potrdi 
 
Imena članov skupščine se poda takoj, ko delovno predsedstvo zasede svoje mesto. Vsem članom se z 
gradivom za skupščino pošlje tudi seznam kandidatov za organe Gasilske zveze Dolomiti, ki se bodo volili 
na skupščini. 
 
Točka 6. Obravnava plana dela za leto 2013 
 
Plan dela je bil prav tako priloga k vabilu. Člani upravnega odbora na predlagan plan niso imeli pripomb, zato 
je upravni odbor sprejel: 
 
SKLEP 97: sprejme se predlagani plan dela za leto 2013 in se ga predlaga skupščini v potrditev 



Točka 7. Obravnava finančnega plana za leto 2013 
 
Finančni plan za leto 2013 poda tajnik Franc Zibelnik. Višina prihodkov je nekoliko manjša, to pa zaradi tega, 
ker je bilo prenosa iz leta 2012 bistveno manj kot leto prej. Večja so sredstva za redno delovanje gasilske 
zveze in društev. Med odhodki pa je znesek za delovanje zveze bistveno manjši, ker v letošnjem letu ne bo 
potrebno več plačati stroška najema športnih dvoran. Ostale postavke pa so približno enake kot je bila 
poraba v letu 2012. 
Ker predlogov oz. pripomb na finančni plan ni bilo, je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 98: sprejme se predlagani finančni plan dela za leto 2013 in se ga predlaga skupščini v potrditev 
 
Točka 8. Poročilo kandidacijske komisije 
 
Poročilo kandidacijske komisije je podala predsednica komisije Viktorija Bizjan Ogrin. Kandidacijska komisija 
se je sestala v četrtek 14. marca 2013 in pregledala prispele kandidature za predsednika, poveljnika in člane 
nadzornega odbora Gasilske zveze Dolomiti. 
Kandidacijska komisija je ugotovila: 
� za predsednika kandidirata dva kandidata in sicer: 

� Zibelnik Franc, katerega predlaga PGD Dvor in je vloga popolna 
� Peklaj Marjan, katerega predlaga PGD Polhov Gradec, vendar pa vloga ni popolna in sicer na vlogi 

manjka žig predlagatelja 
� za poveljnika kandidira en kandidat in sicer: 

� Božnar Filip, katerega predlaga PGD Dobrova in je vloga popolna, priloženo je tudi mnenje poveljnika 
Regije Ljubljana I 

� za člane nadzornega odbora pa so prispeli štirje predlogi in sicer: Viktorija Bizjan Ogrin (PGD Črni vrh), 
Rozman Lojze (PGD Dobrova), Košir Tadej (PGD Hruševo) in Jože Dolinar (PGD Polhov Gradec) 

� za člane upravnega odbora vsako društvo predlaga po enega člana in sicer: Božidar Žvokelj (PGD 
Brezje), Branko Gabrovšek (PGD Butajnova-Planina), Andrej Plestenjak (PGD Črni vrh), Peter Otorepec 
(PGD Dobrova), Rok Setnikar (PGD Dvor), Albin Žerovnik (PGD Hruševo), Boštjan Seliškar (PGD 
Podsmreka), Roman Hribernik (PGD Polhov Gradec), Klemen Droftina (PGD Šentjošt) in Urška Jankovec 
(PGD Zalog) 

� za člane poveljstva, v katerem so poveljniki gasilskih društev so predlagani: Klemen Remškar (PGD 
Brezje), Jože Sečnik (PGD Butajnova-Planina), Jože Kožuh (PGD Črni vrh), Srečo Sečnik (PGD 
Dobrova), Gregor Peklaj (PGD Dvor), Franc Kožuh (PGD Hruševo), Bojan Oven (PGD Podsmreka), 
Dominik Jesenko (PGD Šentjošt) in Peter Skopec (PGD Zalog). Tu manjka predlog PGD Polhov Gradec. 

� v komisijo za mladine so predlagani: Luka Urbančič (PGD Brezje), Rok Sečnik (PGD Butajnova-Planina), 
Mihaela Plestenjak (PGD Črni vrh), Janko Koprivec (PGD Dobrova), Klemen Zibelnik (PGD Dvor), Primož 
Božnar (PGD Hruševo), Gašper Pleško (PGD Podsmreka), Klemen Hribernik (PGD Polhov Gradec), Jože 
Umek (PGD Šentjošt) in Gregor Trobec (PGD Zalog) 

� v komisijo za članice so predlagane: Marjeta Urbančič (PGD Brezje), Viktorija Bizjan Ogrin (PGD Črni 
vrh), Janja Papler (PGD Dobrova) 

Kandidacijska komisija je na 2. seji sprejela sklep: 
� da lahko PGD Polhov Gradec, ki predlaga Marjana Peklaja za predsednika Gasilske zveze Dolomiti vlogo 

dopolni v sredo 20. marca 2013 med 19. in 20 uro, v nasprotnem primeru bo vloga zavrnjena. Vlogo bo 
pogledala članica kandidacijske komisije Breda Novak 

� da PGD Polhov Gradec lahko do srede 10. aprila 2012 predlaga poveljnika društva za člana poveljstva, 
vkolikor bo do takrat izvoljen. Predlogu mora biti priložen zapisnik izrednega občnega zbora, kjer bo 
razvidno, da je bil poveljnik izvoljen. Če pa poveljnik ne bo izvoljen do tega dne, bo društvo do naslednje 
skupščine brez svojega člana v poveljstvu Gasilske zveze Dolomiti 

Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 99: potrdita se sklepa kandidacijske komisije 
 
Točka 9. Opredelitev do kandidatov za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije 
 
Na razpis za predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki bosta izvoljena na kongresu Gasilske 
zveze Slovenije so se v roku prijavili: 
� za predsednika: Jošt Jakša (GZ Ljubljana), Anton Koren (GZ Sevnica) in Janko Cerkvenik (GZ Šentjur) 
� za poveljnika: Franc Petek (GZ Starše) 
Da se kandidati uvrstijo na kandidatno listo za omenjeni funkciji morajo pridobiti soglasje najmanj 20% 
gasilskih zvez. 
Po razpravi je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 100: za predsednika Gasilske zveze Slovenije dajemo podporo Joštu Jakši, za poveljnika pa 

Francu Petku 
 



Točka 9. Razno 
 
• v vseh društvih so bile izveden volitve, na katerih je prišlo do sprememb. Če že ne v vodstvenem kadru 

pa vsaj v sestavih organov PGD. Administratorji Vulkan-a naj čimprej popravijo podatke o novih sestavah 
organov društev, saj so to opravila do sedaj le tri gasilska društva 

• pred nekaj dnevi je bila posodobljena spletna stran Gasilske zveze Dolomiti. Vsi, ki želite objavljati svoje 
novice na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti se povežite s skrbnikom spletne strani Klemnom Zibelnik 
(031 798 164) in se dogovorite o vnosu novic na spletno stran 

• poveljnik PGD Podsmreka Bojan Oven predstavi napredek pri nabavi njihovega vozila. Izdelava 
nadgradnje vozila gre proti koncu in vozilo naj bi bilo končano v roku enega meseca 

• predsednik je pričakoval, da bo ob koncu mandata kdo podal kakšen predlog za kakršnokoli odlikovanje. 
Ker predloga ni bilo, se je sam odločil, da se podeli 6 plaket in sicer 2 za člane upravnega odbora in 4 za 
člane štaba operative 

 
Ob koncu se predsednik zahvali vsem članom upravnega odbora za sodelovanje v petletnem obdobju. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 

                                                               


