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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 26. aprila 2013 ob 19.30 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič, Janez Kušar, 

Božidar Žvokelj, Branko Gabrovšek, Peter Otorepec, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Boštjan 
Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina, Urška Jankovec 

Ostali prisotni: Viktorija Bizjan Ogrin, Tadej Košir, Jože Dolinar 
 
Sejo je začel dosedanji in sedanji predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj, ki je po poslovniku 
Upravnega odbora dolžan sklicati prvo konstitutivno sejo Upravnega odbora. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
3. Pregled prispele pošte 
4. Poročilo predsednika 
5. Finančni plan za leto 2013 
6. Obravnava Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
7. Tekoče delo 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov, kar zadostuje, da je 
seja upravnega odbora sklepčna, kasneje so se seji pridružili še 3 člani upravnega odbora 
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 1: dnevni red je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj še enkrat poda ugotovitveni sklep članov Upravnega 
odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bil potrjen na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti dne 12. aprila 2013. 
Upravni odbor Gasilske zveze Dolomiti sestavljajo: predsednik Marjan Peklaj, namestnik predsednika Franc 
Maček, poveljnik Filip Božnar, predsednica komisije za mladino Mihaela Plestenjak, predsednica komisije za 
članice Marjeta Urbančič, predsednik komisije za odlikovanja, zgodovino in veterane Janez Kušar in 
predstavniki prostovoljnih gasilskih društev: 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. 
Član upravnega odbora je po svoji funkciji tudi tajnik, ki pa ni bil potrjen na Skupščini Gasilske zveze 
Dolomiti. Predsednik Marjan Peklaj predlaga, da to funkcijo opravlja Franc Zibelnik. Prisotni na ta predlog 
niso imeli pripomb, zato je upravni odbor je sprejel: 



SKLEP 2: s 15 glasovi »za« se za tajnika potrdi Franca Zibelnika, ki je hkrati tudi član upravnega odbora 
 
Točka 2. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
 
Vsa gasilska društva so imela možnost predlagati svoje člane v komisije, ki delujejo pri Upravnem odboru 
Gasilske zveze Dolomiti. V času zbiranja predlogov kandidatov, so bili za člane komisij s strani prostovoljnih 
gasilskih društev predlagani naslednji člani: 
• komisija za mladino: 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. Komisija je na prvi seji potrdila predsednico 
komisije Mihaelo Plestenjak, ki je članica Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 

• komisija za članice: Marjeta Urbančič – PGD Brezje, Viktorija Bizjan Ogrin – PGD Črni vrh, Janja Papler – 
PGD Dobrova, Teja Kopač – PGD Dvor, Nina Košir – PGD Hruševo, Urška Kristan – PGD Podsmreka, 
Teja Laznik – PGD Polhov Gradec, Amalija Oblak – PGD Šentjošt in Ana Oblak – PGD Zalog. Komisija ja 
na prvi seji potrdila predsednico komisije Marjeto Urbančič, ki je tudi članica Upravnega odbora Dolomiti 

• komisija za odlikovanja, zgodovino in veterane: Anton Sečnik – PGD Brezje, Jože Bizjan – PGD Črni vrh, 
Franc Maček – PGD Dobrova, Matija Golc – PGD Dvor, Andrej Peklaj – PGD Hruševo, Janez Kušar – 
PGD Podsmreka, Boris Koritnik – PGD Polhov Gradec in Janko Ušeničnik – PGD Šentjošt. Tudi ta 
komisija je na prvi seji potrdila predsednika komisije Janeza Kušarja, ki je član Upravnega odbora 
Gasilske zveze Dolomiti 

Predsednike vseh treh komisij je predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj določil že pred 
Skupščino Gasilske zveze Dolomiti in so bili potrjeni kot člani Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti že 
na Skupščini. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 3: s 15 glasovi »za« se potrdijo sestave komisij, ki delujejo pri Upravnem odboru Gasilske zveze 

Dolomiti 
 
Točka 3. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 
§ komisije za mladino Gasilskih zvez Dolomiti, Horjul in Brezovica so izdale razpis občinskega tekmovanja 

v orientaciji, ki je potekalo preteklo soboto na Brezovici 
§ Uprava za zašito in reševanje je objavila Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, 

ki je bil poslan vsem PGD-jem in je objavljen na spletni strani Gasilske zveze Slovenije. Društva, ki bodo 
sodelovala na tem razpisu naj pravočasno pripravijo potrebno dokumentacijo in jo dostavijo na Gasilsko 
zvezo Dolomiti v podpis predsedniku. Rok za dostavo na Gasilsko zvezo Dolomiti je 29. maj 2013, rok za 
oddajo na Upravi za zaščito in reševanje pa je 04. junij 2013 

§ vabljeni smo bili na odkritje spominske plošče na pročelju stavbe bivše gasilske šole v Medvodah 
§ dobili smo obvestilo o dopolnitvi dnevnega reda Plenuma Gasilske zveze Slovenije s točko o imenovanju 

poveljnika Gasilske zveze Slovenije Matjaža Klariča za častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenije 
§ v petek 19. aprila 2013 je bila organizirana Učna delavnica na temo dela v Vulkan-u, ki je bila namenjena 

predvsem novim administratorjem po društvih in tudi ostalim, ki jih zanima delo v Vulkan-u 
 
Točka 4. Poročilo predsednika 
 
Predsednik poroča z udeležbe na Plenumu Gasilske zveze Slovenije, kjer so bila podana poročila o delu 
Gasilske zveze Slovenije v preteklem letu in bodo obravnavana tudi na XVI. kongresu Gasilske zveze 
Slovenije, ki bo 25. maja 2013 v Kopru in bo prvič enodnevni dogodek. Ob koncu bo organizirana tudi 
parada enot, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, seveda z največjim poudarkom gasilskim enotam.  
 
Točka 5. Finančni plan za leto 2013 
 
Finančni plan za leto 2013 je bil sicer potrjen že na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti in je članom 
upravnega odbora bil samo dan v vednost. Vkolikor bo med letom prišlo do odstopanja med postavkami, bo 
pripravljen rebalans finančnega plana, ki ga bo potrdil upravni odbor. 
Finančni plan je priloga zapisniku. 
 
Točka 6. Obravnava Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Sestavo in naloge Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti določa 21. in 22. člen Statuta Gasilske zveze 
Dolomiti. S poslovnikom pa se bolj natančno določi delo upravnega odbora oz. njegovih članov. Ker 
Poslovnik Upravnega odbora Gasilski zveze Dolomiti do sklica te seje še ni bil pripravljen so bile podane 
predvidene spremembe poslovnika. 
Tajnik, ki je pripravljal ta poslovnik posebej opozori na naslednje člene: 
• 10. člen – doda se, da so člani Upravnega odbora tudi namestnik predsednika, tajnik in blagajnik 



• 11. člen – ta člen se glasi: V kolikor član Upravnega odbora iz kakršnihkoli razlogov preneha opravljati 
svoje delo, lahko društvo predlaga nadomestnega člana, ki lahko sodeluje in razpravlja na sejah 
Upravnega odbora, glasovalno pravico pa pridobi, ko ga za člana Upravnega odbora potrdi Skupščina 
Gasilske zveze Dolomiti. Vkolikor se član Upravnega odbora ne more udeležiti posamezne seje, ga lahko 
s pooblastilom nadomesti drug član društva 

• 20. člen – ta člen se glasi: Upravni odbor dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Redne seje 
se sklicujejo vsaj enkrat vsako četrtletje. 

• 24. člen – ta člen se glasi: Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov pristnih članov Upravnega 
odbora. Pravico odločanja oz. glasovanja imajo samo člani Upravnega odbora in člani s pooblastilom 

• 25. člen – člen govori, da člani do zapisnikov sej dostopajo na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti in jih 
ne prejemajo 

Ker člani Upravnega odbora Poslovnika niso prejeli ne morejo o njem razpravljati. Zato je Upravni odbor 
sprejel: 
SKLEP 4: vsem članom Upravnega odbora se v elektronski obliki pošlje Poslovnik Upravnega odbora 

Gasilske zveze Dolomiti 
SKLEP 5: pripombe na Poslovnik Upravnega odbora lahko člani podajo do 31. maja 2013 
 
Toča 7. Tekoče delo 
 
§ predsednik Marjan Peklaj najprej poda organizacijski plan za letošnje leto, ki je bil potrjen že na Skupščini 

Gasilske zveze Dolomiti 
§ imenovati bo potrebno praporščaka, kajti Franc Zibelnik (eden izmed treh praporščakov) se je odločil, da 

zaradi vsega drugega dela ne bo več praporščak, ostala dva (Janez Kušar, Jože Sečnik) pa se še nista 
odločila. Franc Maček predlaga, da bi bil praporščak vsako leto iz drugega društva. O podanih predlogih 
se bo razpravljalo na naslednji seji 

§ poveljnik poroča o sodelovanju gasilcev na paradi ob zaključku XVI. kongresa Gasilske zveze Slovenije, 
ki bo v soboto 25. maja 2013 v Kopru. Po sklepu regijskega poveljstva naj bi se iz vsakega društva 
parade udeležila dva gasilca ali več (praporščak in gasilec). Članice in praporji bodo sestavljali svoj 
ešalon. Natančnejša navodila bodo društva prejela pravočasno 

 
Točka 8. Razno 
 
§ uradne ure Gasilske zveze Dolomiti so vsako sredo od 18.30 do 20.00 
§ od začetku mandata tajnik opozori na: 

§ dopisi, ki jih pošiljajo gasilska društva se lahko pošiljajo po elektronski pošti, kar velja za isto, kot 
poslano po navadni pošti, vendar morajo biti opremljeni z žigom gasilskega društva, po možnosti tudi 
s podpisom pošiljatelja (tajnik, predsednik, poveljnik). Vkolikor dopis ne bo opremljen vsaj z žigom, ne 
bo obravnavan 

§ vsa društva do 08. maja 2013 sporočite elektronski naslov, kamor se bodo pošiljali dopisi namenjeni 
posameznim gasilskim društvom (tajniku, predsedniku, poveljniku) 

§ zapisniki sej bodo objavljeni samo na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti, kjer bodo dosegljivi 
članom organov in ostalim 

§ glede na predlog 11. člena Poslovnika Upravnega odbora se izdela obrazec Pooblastila, s katerim 
član upravnega odbora v primeru svoje odsotnosti pooblasti drugega člana, da lahko sodeluje in 
odloča na posamezni seji upravnega odbora 

§ gasilska društva, kjer je v letošnjem letu prišlo do sprememb v vodstvu in organih društva, naj v 
Vulkan-u popravijo podatke oz. sestave organov društva 

§ vkolikor člani upravnega odbora spremenite svoje elektronske naslove, te spremembe sporočite na 
Gasilsko zvezo Dolomiti, zato, da boste nemoteno prejemali vse dokumente (vabila ipd) 

§ po gasilskih društvih naj si funkcionarji in člani organov na svečanih oblekah namestijo prave 
položajne oznake 

§ po gasilskih društvih imajo nekateri še vedno rokavne našitke Gasilske zveze Dolomiti, čeprav že en 
ali več mandatov niso člani organov Gasilske zveze Dolomiti, zato te člane opozorite, da te oznake 
vrnejo 

§ člani, ki zamudite začetek seje oz. se ne vpišete na listo prisotnosti, morate sami zahtevati listo ali ob 
koncu vpisati prisotnost na seji 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Franc Zibelnik                                                                                                 Marjan Peklaj 


