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ZAPISNIK 
 
 
7. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. junija 2014 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Mihaela Plestenjak, Peter 

Otorepec, Rok Setnikar, Albin Žerovnik, Roman Hribernik, Klemen Droftina 
s pooblastilom – Klemen Remškar, Vinko Kušar 

Ostali prisotni:  
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Potrditev prve dotacije 
5. Potrditev dotacije društvom za stroške žledoloma 
6. Potrditev plana nabave vozil 
7. Potrditev preimenovanj v čine 
8. Potrditev točkovnika 
9. Tekoče delo 

10. Razno 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov, kar zagotavlja 
sklepčnost seje upravnega odbora 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 28: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan 
Peklaj. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 29: s 12 glasovi »za« se potrdi zapisnik 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor smo poslali zahtevek za povračilo stroškov, ki so jih imela 
gasilska društva, za uporabo agregatov, ki so jih posojala krajanom in niso števci električne energije niso 
beležili porabe. Odgovora ministrstva še nismo prejeli 

 objavljen je bil razpis za podelitev občinskih priznanj. Komisija za veterane, odlikovanja in zgodovino je 
predlagala tajnika Franca Zibelnika, gasilska zveza pa je že po preteku roka predlaga za uspeh na  
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     državnem tekmovanju ekipo pionirk PGD Dvor 

 Tehniški muzej Slovenije omogoča gasilcem brezplačen ogled muzeja v Bistri in Polhovem Gradcu v 
času šolskih počitnic. Gasilci dobijo 2 brezplačni vstopnici na podlagi gasilskih izkaznic oz. izkaznice 
pionirja ali mladinca 

 za administratorje gasilskih zvez za Vulkan je bil organiziran posvet zaradi nadgradnje sistema Vulkan. 
Vkolikor bo interes društev se bo tudi na nivoju gasilske zveze organiziral podoben posvet 

 v Šinkovem turnu bo v soboto 21. junija 2014 organizirano medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 
oz. veterank. Rok za prijavo so podaljšali do 19. junija 2014 

 Delavska hranilnica Ljubljana vabi gasilska društva in gasilce, da postanejo njihovi komitenti, saj ponujajo 
določene ugodnosti za pristop 

 podjetje HERMI iz Celja ponuja izvedbo strelovoda na objektih 

 v petek 20. junija 2014 bo na Hrušovem spomladanski piknik za veterane, prijavljenih je preko 60 
veteranov in veterank 

 v soboto 05. julija 2014 Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Gasilsko zvezo Kamnik organizira 
pohod članic na Menino planino 

 
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Predsednik poroča: 

 s posveta predsednikov in poveljnikov v Slovenj Gradcu, kjer sta poročala predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije, ki je sklenila sporazum z zavodom IPF, dogovarjajo pa se tudi s SAZAS-om, 
kjer pa dogovora še niso sklenili 

 s plenuma Gasilske zveze Slovenije, kjer je bilo pregledano delo v lanskem letu in podan plan za leto 
2014. Sprejet je bil tudi sklep, da se začne postopek za spremembo Statuta Gasilske zveze Slovenije, da 
se izbriše PGD Paloma Sladki vrh iz članstva v Gasilski zvezi Slovenije ter bile podeljene nagrade 
Matevža Haceta in Kipca gasilca 

Poveljnik poda poročilo za obdobje med obema sejama: 
 v tem času je bilo 10 intervencij in sicer: požar na avtomobilu – 1x, prometna nesreča – 3x, iskanje in 

reševanje pogrešane osebe – 2x, gozdni požar – 1x, dimniški požar -1x, neurje-odkritje strehe – 1x, požar 
na plinohramu – 1x,  

 občinsko tekmovanje bo 04. in 05. oktobra 2014 v Podpeči 
 organiziran je bil posvet za poveljnike in podpoveljnike na temo sodelovanja reševalnih enot ob prometnih 

nesrečah 
 v Polhovem Gradcu je bilo organizirano tekmovanje enot prve pomoči ljubljanske regije, na katerem so v 

teh ekipah sodelovali tudi gasilci. Zaključen je bil tečaj za pripravnike 
 iz požarnega sklada smo dobili 2 IDA, ki sta bila po sklepu poveljstva dana v uporabo v PGD Črni vrh 
 
Točka 4. Potrditev prve dotacije 
 
Že leta 2009 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 30: z 12 glasovi »za« je odobrena prva dotacija v višini 500 € 

 
Točka 5. Potrditev dotacije društev za stroške žledoloma 
 
V začetku februarja 2014 je velik del Slovenije zajela naravna nesreča z žledolomom. Tudi naše področje je 
bilo odelo v žled. Gasilci so opravili ogromno delo, posledica tega pa so nastali tudi veliki materialni stroški in 
poškodovane opreme. V ta namen je bil napravljen obsežen elaborat in bil predan tudi županu Občine 
Dobrova-Polhov Gradec. Občinski svet je na predlog župana odobril dodatnih 40.000 € za odpravo posledic 
žledoloma, od tega polovico namensko za zamenjavo poškodovane in uničene zaščitne opreme, drugo 
polovico pa za povračilo materialnih stroškov in popravilo opreme. 
V razpravi tajnik Franc Zibelnik pojasni dejanske materialne stroške za nabavljeno gorivo in prehrano po 
posameznih društvih ter predlog poveljstva, da se vsakem društvu nameni po 150 € za popravilo drobne 
opreme in orodja ter po 200 € trem društvom za nakup novih verig za vozila. Predsednik PGD Polhov 
Gradec Roman Hribernik sprašuje, če so stroški ogrevanja zajeti v tem poročilu, kajti PGD Polhov Gradec je  
za ogrevanje porabilo cca 500 kurilnega olja. Ker ostala društva niso posredovala podatke o stroških 
ogrevanja, je tajnik Franc Zibelnik predlagal, da se k že znanim stroškom vsakemu društvu za ogrevanje 
doda še po 20 € za vsak dan prisotnosti gasilcev v gasilskem domu. 
Po razpravi je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 31: z 12 glasovi »za« je potrjena dotacija z upoštevanjem stroškov ogrevanja 

Razdelitev stroškov je priloga zapisniku. 
 
 
 



Točka 6. Potrditev plana nabave vozil 
 
S potrditvijo gospodarske komisije in Pravilnikom o nabavi vozil, je omenjena komisija na 3. seji pripravila 
nov plan nabave gasilskih vozil, po katerem je vrstni red društev, ki bodo nabavljali nova gasilska vozila 
naslednji: PGD Dobrova, PGD Polhov Gradec, PGD Šentjošt, PGD Črni vrh. Plan je na 4. seji obravnavalo in 
potrdilo tudi Poveljstvo Gasilske zveze Dolomiti. Dinamika nabave novih gasilskih vozil pa je odvisna od 
višine investicijskih sredstev. 
Ker na predlagani plan ni bilo pripomb, je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 32: z 12 glasovi »za« je potrjen plan nabave novih gasilskih vozil 

 
Točka 7. Potrditev preimenovanj v čine 
 
Na osnovi točke 6.1 Posebnih pravil gasilske službe je po uspešno opravljenim osnovnem tečaju izpolnilo 
pogoje za napredovanje v čin gasilec pripravnik 39 članov, v čin gasilca I. stopnje pa 3 gasilci. Seznam 
predlaganih za napredovanje je priloga zapisniku. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 33: z 12 glasovi »za« se potrdijo vsa napredovanja v čin 

 
Točka 8. Potrditev točkovnika 
 
Poveljstvo Gasilske zveze Dolomiti je na 5. seji sprejelo sklep, da se ponovno popravi točkovnik. V roku, ki je 
bil določen, sta pripombe na točkovnik poslala sektorja Polhov Gradec in Šentjošt. Pripombe je poveljstvo 
obravnavalo na 7. seji in ga z upoštevanimi pripombami tudi potrdilo. 
Točkovnik, ki ga je potrdilo poveljstvo velja za tekoče obračunsko obdobje, to je od 01. oktobra 2013 naprej. 
Upravni odbor predlaga, da gasilska društva lahko dokumente za prejem točk pod točko 10 točkovnika 
pošljejo do 31. avgusta 2014. Ker drugih pripomb na točkovnik ni bilo, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 34: z 12 glasovi »za« se potrdi točkovnik za ocenjevanje gasilskih društev 

 
Točka 9. Tekoče delo 
 
 v poletnem času imata dva gasilska društva prireditev in sicer: PGD Šentjošt v soboto 07. julija 2014 

prevzem nove motorne črpalke Ziegler, PGD Črni vrh pa v soboto 02. avgusta 2014 praznuje 30-letnico 
delovanja. Obe prireditvi bosta brez mimohoda gasilskih vozil, udeleži pa naj se jih čimveč gasilcev 

 v petek 23. maja 2014 sta bila z Občino Brezovica in Občino Medvode ter Gasilsko zvezo Brezovica in 
Gasilsko zvezo Medvode podpisana sporazuma o sodelovanju operativnih gasilskih enot v sosednjih 
gasilskih zvezah pri gašenju in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah. S tem sporazumom je urejeno 
sodelovanje naših ali njihov gasilskih enot, predvsem ob občinskih mejah 

 
Točka 10. Razno 
 

 na 6. seji poveljstva je bil sprejet sklep o razdelitvi namenskih sredstev Občine Dobrova-Polhov Gradec 
za nabavo poškodovane ali uničene zaščitne opreme v enakih deležih vsem gasilskim društvom, ne 
glede na količino opravljenega dela. Na to razdelitev je PGD Polhov Gradec poslal pritožbo, ki jo je 
obravnaval tudi nadzorni odbor in predlagal poveljstvu, da razveljavi sprejeti sklep, kar pa je poveljstvo 
zavrnilo. Zato je predsednik Gasilske zveze Dolomiti ustavil vse aktivnosti o nabavi zaščitne opreme. 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predlaga, da se sredstva razdelijo po razdelilniku, ki 
ga je predlagal že poveljnik na omenjeni 6. seji poveljstva in sicer: PGD Brezje, PGD Hruševo, PGD 
Podsmreka, PGD Šentjošt – 1.600 €, PGD Butajnova-Planina, PGD Zalog – 1.900 €, PGD Dobrova – 
2.100 €, PGD Črni vrh 2.200 €, PGD Dvor 2.500 € in PGD Polhov Gradec 3.000 € 
V razpravi se vsi sicer niso strinjali z predlagano razdelitvijo vendar je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 34: z 10 glasovi »za« in 2 glasova »proti« se potrdi razdelitev namenskih sredstev Občine 

Dobrova-Polhov Gradec za nabavo poškodovane ali uničene zaščitne opreme 
Gospodarska komisija naj pripravi seznam opreme za posamezno gasilsko društvo ter pridobi ponudbe. 
 

Seja je bila zaključena ob 22.35 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


