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ZAPISNIK 
 
 
6. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. marca 2014 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Plestenjak, Marjeta 

Urbančič, Janez Kušar, Božidar Žvokelj, Branko Gabrovšek, Andrej Plestenjak, Peter 
Otorepec, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina, Urška 
Jankovec 
s pooblastilom – Marko Zibelnik 

Ostali prisotni:  
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo poveljnika 
4. Finančno poročilo za leto 2013 
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
6. Obravnava plana dela za leto 2014 – priloga 
7. Obravnava finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti za leto 2014 - priloga 
8. Tekoče delo 
9. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 17 članov, kar zagotavlja 
sklepčnost seje upravnega odbora 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 20: dnevni red je bil potrjen s 17 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan 
Peklaj.  
Roman Hribernik doda, da ima PGD Polhov Gradec veselico 25. maja 2014. Na zapisnik prisotni niso imeli 
pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 21: s 17 glasovi »za« se potrdi zapisnik 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 
 Gasilska zveza Slovenije je poslala v podpis pogodbo za sofinanciranje zdravniških pregledov (skupaj v 

letu 2013 tri pogodbe), po katerih smo v lanskem letu prejeli 1.026 € 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
mailto:gzdolomiti@gmail.com


 v začetku januarja 2014 je bil organiziran posvet za članice Regije Ljubljana I v Vodicah. Vabilo je bilo 
poslano na vsa gasilska društva, udeležilo pa se ga je 8 članic 

 PGD Polhov Gradec se zahvaljuje za finančno podporo pri nakupu nove gasilske opreme, ki jim je bila v 
lanskem letu odtujena 

 PGD Solčava nabavlja novo gasilsko vozilo in je poslalo vlogo za finančno pomoč pri nabavi vozila. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 22: prošnji se ne ugodi, ker v finančnem planu nimamo predvidenih sredstev za pomoč pri 

nabavi vozil gasilskih društev ostalih gasilskih zvez 

 Kulturni center slikarjev Šubic v mesecu juliju 2014 v Poljanah nad Gorenjo vasjo organizira razstavo 
slikarskih del gasilcev – slikarjev. Vkolikor so v gasilskih društvih gasilci – slikarji so vabljeni k 
sodelovanju. Razpis oz. obvestilo dobijo na Gasilski zvezi Dolomiti 

 objavljen je razpis za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme za obdobje 01. 06. 2013 do 31. 05. 
2014. V razpisu je dodana nova delovna obleka, ostala oprema pa je podobna kot v lanskem razpisu. 
Povečana je tudi vrednost razpisa na 1,7 mio €. Rok za oddajo vlog je 05. junij 2014 

 objavljen je razpis za prijavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V to 
zavarovanje smo prijavili gasilce po spisku, ki ste ga poslala gasilska društva 

 Gasilska zveza Dol-Dolsko na letošnji skupščini razvija prapor in prosi za prispevek za žebljiček. 
Omenjena gasilska zveza spada v našo regijo, vendar predsednik predlaga, da za spominski trak ali 
žebljiček prispevamo samo za praporje sosednjih gasilskih zvez s katerimi tesno sodelujemo, s čimer so 
se člani upravnega odbora strinjali 

 v veljavo naj bi stopil Daven na nepremičnine, po katerem so gasilska društva oproščena plačila davka za 
gasilske domove. Pri pošiljanju informativnih izračunov pa so gasilska društva ravno tako prejela te 
izračune, kar pa ne pomeni, da morajo ta davek plačati. Gasilska zveza Slovenije je poslala dodatna 
pojasnila oz. diktiran 8. člen Zakona o davku na nepremičnine. Pojasnila so bila poslana vsem gasilskim 
društvom. Ustavno sodišče pa je sedaj Zakon o davku na nepremičnine razveljavilo in je tudi ta 
informativni izračun brezpredmeten 

 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poda poročilo za obdobje med obema sejama: 
 v tem času je bilo 12 intervencij in sicer: prometna nesreča – 3x, podrto drevo na cesti – 2x, tehnična 

pomoč – 1x, požar v objektu – 2x, črpanje vode iz objekta – 3x, požar na električnem drogu – 1x 
 v izvajanju je osnovni tečaj za gasilca v Šentjoštu, na katerega je prijavljeno 63 tečajnikov 
 konec marca pa bo v okviru Občine Dobrova-Polhov Gradec samo za gasilce organiziran tečaj za varno 

delo z motorno žago, katerega bo obiskovalo 17 gasilcev 
 na zadnji seji poveljstva je bil obravnavan točkovnik, ki se bo v letošnjem letu ponovno popravil. Gasilska 

društva naj v okviru sektorja uskladijo popravke in jih pošljejo na Gasilsko zvezo Dolomiti 
 predstavljeno je bilo poročilo o delu gasilcev ob žledolomu in bilo poslano tudi županu Občine Dobrova-

Polhov Gradec, ki je obljubil pomoč pri povračilu stroškov intervencije 
 
Točka 4. Finančno poročilo za leto 2013 
 
V prilogi za današnjo sejo je tudi finančno poročilo za leto 2013. Kljub sprejetemu rebalansu finančnega 
plana so se na postavki popravila opreme in intervencije povečali izdatki, na postavki nabave opreme pa je 
strošek nekoliko nižji. Poročilo je priloga zapisniku. 
Ker razprave ni bilo, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 23: s 17 glasovi »za« se sprejme finančno poročilo za leto 2013 in se ga predlaga skupščini v 

potrditev 
 
Točka 5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Letošnja skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo po uskladitvi z drugimi gasilskimi zvezami v Regiji Ljubljana I, 
v petek 21. marca ob 19.00 uri v Pograjskem domu v Polhovem Gradcu. 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predlaga v delovno predsedstvo naslednje kandidate: 
 - predsednik Franc Smrtnik 
 - član Darja Gerjol 
 Andrej Sečnik 
 - zapisnikar Franc Zibelnik 
 - overovatelj zapisnika Mitja Gregorin 
 Janko Rožnik 
 - verifikacijska komisija Marko Dolinar 
 Anica Tomšič 
 
SKLEP 24: s 17 glasovi »za« je potrjen predlog delovnega predsedstva 
 
 



Točka 6. Obravnava plana dela za leto 2014 
 
Tako predsednik kot poveljnik Gasilske zveze Dolomiti sta predstavila plan dela za leto 2014. Vsi plani 
(organizacijski, operativni in vseh komisij) so podobni lanskim planom. Na vse predstavljene plane ni bilo 
pripomb, zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 25: s 17 glasovi »za« se sprejme plan dela za leto 2014 in se ga predlaga skupščini v potrditev 
 
Točka 7. Obravnava finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti za leto 2014 
 
Predlog finančnega plana za leto 2014 je bil priloga vabilu za današnjo sejo. Pred sejo pa sta predsednik in 
poveljnik Gasilske zveze Dolomiti pripravila nov predlog finančnega plana, ki se nekoliko razlikuje v 
nekaterih postavkah pri odhodkih, kjer se povečajo zneski za zdravniške preglede, popravilo opreme in 
intervencije, zmanjšajo pa se zneski za nabavo opreme, investicije v vozila in gasilske domove. Finančni 
plan je priloga zapisniku.  
Na ta predlog finančnega plana za leto 2014 ni bilo razprave, zato je upravni odbor sprejel:  
SKLEP 26: s 17 glasovi »za« se sprejme finančni plan za leto 2014 in se ga predlaga skupščini v 

potrditev 
 
Točka 8. Tekoče delo 
 
Ker je v lanskem letu prišlo v dveh gasilskih društvih do odtujitve opreme in sta oba gasilska društva prosila 
za finančno pomoč za nabavo nove opreme, ki jima je bila tudi odobrena, bo potrebno več pozornosti 
posvetiti varnosti gasilskih domov. Zato naj se tudi tista društva, ki še nimajo nameščenega protivlomnega 
alarma v gasilskem domu, odločijo za to montažo. Podan je bil predlog, da gasilskim društvom, ki po 01. 
juliju 2014 ne bodo imela montiranega protivlomnega alarma, ne bomo več namenjali izrednih sredstev za 
nabavo odtujene opreme. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 27: s 17 glasovi »za« je bil predlog potrjen 
 
Točka 8. Razno 
 
 v vsakem mandatu napravimo skupinsko fotografijo upravnega odbora. Tako naj bi to fotografijo napravili 

pred naslednjo sejo, na kar boste obveščeni na vabilu. Udeležba bo v svečani uniformi 
 Regija Ljubljana I bo v torek 25. marca 2014 v IC na Igu organizirala posvet za vodstva gasilskih društev 

na temo požarnega načrta in inspekcijskih pregledov 
 zapisnike sej boste ponovno prejemali preko e-maila, saj se na spletu lahko objavi zapisnik šele, ko je 

potrjen 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


