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ZAPISNIK 
 
 
8. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 26. septembra 2014 ob 19.00 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, Albin Žerovnik, Roman Hribernik, 
Klemen Droftina, Urška Jankovec 
s pooblastilom – Vinko Kušar 

Ostali prisotni: Viktorija Bizjan Ogrin, Jože Dolinar 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Potrditev nadomestnega člana komisije za mladino 
5. Potrditev investicijskih sredstev 
6. Tekoče delo 
7. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 14 članov, kar zagotavlja 
sklepčnost seje upravnega odbora 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 36: dnevni red je bil potrjen s 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 7. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan 
Peklaj. Janez Kušar predlaga, da se v drugi alinei 9. točke, doda podpisnike (imena županov) sporazuma o 
sodelovanju operativnih gasilskih enot v sosednjih gasilskih zvez. Drugih pripomb na zapisnik prisotni niso 
imeli, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 37: z upoštevanjem pripombe se s 14 glasovi »za« potrdi zapisnik 7. seje Upravnega odbora 

Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 Gasilska zveza Slovenije je z Zavodom IPF sklenila pogodbo za uporabo fonogramov na gasilskih 
veselicah, za kar bodo gasilska društva od leta 2015 plačevala pavšalni prispevek 25 oz. 27 € za celo 
leto, ne glede na število prireditev 

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


 Gasilska zveza Slovenije je z Upravo za zaščito in reševanje sklenila pogodbo o kritju stroškov 
poškodovane ali uničene opreme ter stroškov goriva. Društva, ki želijo dobiti povrnjena sredstva za 
uničeno opremo, morajo nabavo nove opreme dokazati z računom, ki jih dostavite na Gasilsko zvezo 
Dolomiti do 30. septembra 2014 

 komisija za veterane organizira srečanje starih brizgaln pri Osnovni šoli na Škofljici v soboto 04. oktobra 
2014 

 pri Gasilski zvezi Slovenije deluje Ustanova za pomoč družinam težje ponesrečenih gasilcev, ki je 
sprejela Pravilnik o dodeljevanju pomoči 

 poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je sprejelo sklep, da bo neudeležbo kandidatov na tečaju društvom 
zaračunalo, če se kandidat vsaj 8 koledarskih dni pred začetkom tečaja ne bo odjavil 

 komisija za veterane v četrtek 02. oktobra 2014 organizira ekskurzijo za veterane, na katero se je prijavilo 
53 veteranov 

 komisija za članice pa organizira ekskurzijo v soboto 18. oktobra 2014 

 Osnovna šola Polhov Gradec se zahvaljuje gasilcem za pomoč, ki smo jo nudili pri zagotavljanju varnosti 
prve dni novega šolskega leta v Polhovem Gradcu in Šentjoštu ter na Črnem vrhu 

 
Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poveljnik poda poročilo za obdobje med obema sejama: 
 poveljstvo je imelo, kljub poletnemu času in dopustom 3 seje in sicer takoj po poplavah v avgustu, kjer 

smo opravili analizo dela ob poplavah, druga je bila dopisna, na kateri so potrdili razdelitev sredstev za 
nabavo gasilske opreme, ki jo je pripravila gospodarska komisija 

 objavljen je bil razpis izobraževanj za leto 2015 
 ekipa članov A PGD Šentjošt je ponovno skupni zmagovalec pokalnega tekmovanja Gasilske zveze 

Slovenije 
 iz sredstev požarnega sklada smo dobili 2 mobilni radijski postaji, 4 ročne radijske postaje, 2 dihalna 

aparata in 17 pozivnikov, ki so bili razdeljeni po sklepu poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 4. Potrditev nadomestnega člana komisije za mladino 
 
Član PGD Hruševo v komisiji za mladino Primož Božnar je zaradi selitve na njihovem občnem zboru odstopil 
kot član omenjene komisije, zato je PGD Hruševo na občnem zboru imenovalo Ines Hudnik kot njihovega 
novega predstavnika v komisiji za mladino Gasilske zveze Dolomiti.  
Kot je določeno v Poslovniku o delu upravnega odbora, le-ta potrjuje posamezne komisije, ki delujejo, zato je   
upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 38: s 14 glasovi »za« je potrjena nova članica Komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti 

 
Točka 5. Potrditev investicijskih sredstev 
 
Investicijska sredstva, ki jih občina namenja za nabavo novih gasilskih vozil, po potrjenem planu nabave 
gasilskih vozil v letu 2014 pripadajo PGD Dobrova, ki bo nabavila gasilsko vozilo GVC 16/15, ki ga bo 
Gasilska zveza Dolomiti financirala v višini 97.900 €. Do konca leta bomo namenili letošnja sredstva v višini 
35.000 € in sredstva iz leta 2013 v višini 4.250 €, ostala sredstva pa v letu 2015 in 2016. S PGD Doborva bo 
sklenjena pogodba o financiranju nabave novega vozila. 
Ker na predlog ni bilo pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 39: s 14 glasovi »za« se potrdijo investicijska sredstva za PGD Dobrova 

 
Po poplavah v začetku avgusta 2014, kjer so bila zaradi obsežnosti intervencije aktivirana vsa gasilska 
društva v Gasilski zvezi Dolomiti. Po analizi intervenciji je bilo ponovno pripravljeno obsežno poročilo o delu 
gasilcev in bilo predano tudi županu Občine Dobrova-Polhov Gradec. Po dostavljenih računih so bili stroški 
nabavljenega goriva in prehrane v višini 1.966,57 €. Ker je imela ob teh poplavah Občina Dobrova-Polhov 
Gradec veliko škode predvsem na prometni infrastrukturi, smo se z županom dogovorili, da bomo te stroške 
gasilskim društvom krili iz sredstev, ki smo jih prejeli po žledolomu.  
Člani upravnega odbora na predlog niso imeli pripomb, zato je bil sprejet: 
SKLEP 40: s 14 glasovi »za« se potrdijo stroški intervencije ob poplavah 

Razdelilnik stroškov je priloga zapisnika. 
 
Točka 6. Tekoče delo 
 
 prvi vikend v oktobru bo v Podpeči občinsko tekmovanje 
 na izdelan predlog gospodarske komisije je naročena zaščitna oprema, ki je bila uničena ali poškodovana 

ob žledolomu, za katera smo prejeli namenska sredstva občine ter oprema po planih gasilskih društev  
 
 
 



Točka 7. Razno 
 

 v letu 2015 praznujejo tri društva okrogle obletnice delovanja, ki so že določila datume praznovanj in 
sicer: PGD Dvor – 25. julij 2015, PGD Hruševo – 09. avgust 2015 in PGD Brezje – 30. maj 2015, PGD 
Polhov Gradec pa ima veselico 16. maja 2014. Ostala društva naj se ne poslužujejo teh datumov za svoje 
prireditve 

 na seji v začetku decembra bomo določili tudi datume občnih zborov, za katere predsednik gasilske 
zveze predlaga, da pripravite občne zbore v istih terminih kot leta 2014 

 v letu 2015 praznuje 20 letnico delovanja tudi Gasilska zveza Dolomiti. Predlagan je bil odbor za pripravo 
proslave v sestavi: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Viktorija Bizjan Ogrin in Janez Kušar. Na predlagane 
člane ni bilo pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 41: s 14 glasovi »za« se potrdi odbor za pripravo proslave ob 20 letnici Gasilske zveze 

Dolomiti 

 v zaključni fazi je priprava biltena delovanja bivše Občinske gasilske zveze Ljubljana-Vič-Rudnik od 
ustanovitve leta 1955 do razpada leta 1995. Ker so bila sestavni del Občinske gasilske zveze Ljubljana-
Vič-Rudnik vsa naša gasilska društva, je bil podan predlog, da nabavimo 10 izvodov biltena za gasilska 
društva in 1 izvod za gasilsko zvezo. Sprejet je bil: 

SKLEP 42: s 14 glasovi »za« se potrdi nabava 11 izvodov biltena 

 Roman Hribernik sprašuje o povračilu stroškov udeležbe na temeljnih tečajih za pridobitev čina. Gasilska 
zveza Dolomiti do sedaj ni povračala stroškov udeležbe na tečaju, saj le-ti potekajo v večernem času.   
 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


