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ZAPISNIK 
 
 
10. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. marca 2015 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, Albin Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, 
Klemen Droftina 
s pooblastilom – Gregor Peklaj 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Finančno poročilo za leto 2014 
5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
6. Obravnava plana za leto 2015 
7. Obravnava finančnega plana za leto 2015 
8. Potrditev Pravilnika o točkovanju društev 
9. Potrditev nadomestnega člana komisije za mladino in gospodarske komisije 

10. Tekoče delo 
11. Razno 

 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov in 1 s pooblastilom, 
kar zagotavlja sklepčnost seje upravnega odbora 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 52: dnevni red je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan 
Peklaj. Ker člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 53: s 13 glasovi »za« potrdi zapisnik 9. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 komisija za veterane je v gasilskem domu v Polhovem Gradcu organizirala ponovoletno srečanje 
veteranov, ki se ga je udeležilo 62 veteranov 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
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 v januarju je v Zrečah potekal seminar za mentorje mladine, ki se ga ni udeležil noben predstavnik naše 
gasilske zveze 

 Gasilska zveza Slovenije je sklenila pogodbo z zavodom IPF o plačilu nadomestila za uporabo 
fonogramov prireditvah. K temu sporazumu je pristopilo 7 naših gasilskih društev 

 Regija Ljubljana 1 je pripravila seminar za gasilke v Sežani, ki se ga ne udeležuje nobena gasilka naše 
gasilske zveze 

 ob dnevu Civilne zaščite smo prejeli priznanje civilne zaščite 

 v IC na Igu je bil organiziran posvet za poveljnike in njihove pomočnike za tekmovanja na temo letošnjih 
izbirnih gasilskih tekmovanj 
 

Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo predsednika: 

 predsednik poroča s posveta predsednikov, ki je bil v Muski Soboti 

 v lanskem letu je bilo 335 naravnih nesreč, največ ob žledolomu in poplavah 

 pri izobraževanju je še vedno več interesa pri gasilcih, kot je prostih mest v izobraževalnih centrih 

 objavljen je razpis za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 01. 06. 2014 do 30. 
04. 2015. Rok za oddajo vlog pa je 05. 05. 2015 

 tudi v letošnjem letu se bodo nadaljevali inšpekcijski pregledi po gasilskih društvih, kjer bo največ 
poudarka na zdravniških pregledih operativnih gasilcev in zaščitni opremi 

Poročilo poveljnika: 

 med obema sejama upravnega odbora je bilo 7 intervencij 

 zaključen je nadaljevalni tečaj za gasilca, kjer je bila udeležba tečajnikov nad pričakovanji in ga je 
uspešno končalo 47 tečajnikov od 52 prijavljenih 

 v letošnjem letu smo organizatorji občinskega tekmovanja 

 nadaljevali bomo z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev. Za preglede bo skrbel tajnik gasilske 
zveze, ki bo poveljnike gasilskih društev obveščal o preteku le-teh in se dogovoril za ponovne zdravniške 
preglede 

 poveljnik ponuja pomoč pri organizaciji parad društvom ,ki imajo v letošnjem letu proslave 
 
Točka 4. Finančno poročilo za leto 2014 
 
K vabilu za to sejo je bilo priloženo tudi finančno poročilo za leto 2014. Večina prihodkov in odhodkov se 
ujema s sprejetim rebalansom finančnega plana, razen investicijskih sredstev za nabavo vozil. S soglasjem 
PGD Dobrova, ki mu ta sredstva pripadajo, smo se z Občino Dobrova-Polhov Gradec dogovorili, da sredstva 
dobimo v letu 2015, kar je tudi že bilo realizirano. Nekaj manj sredstev je bilo porabljeno le na področju 
izobraževanja in popravila opreme, več pa na področju tekmovanja. Poročilo je priloga zapisniku. 
Ker razprave ni bilo, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 54: s 13 glasovi »za« se sprejme finančno poročilo za leto 2014 in se ga predlaga skupščini v 

potrditev 
 
Točka 5. Priprava na skupščino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo potekala v petek 27. marca 2015 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 Buh 
 Marko Dolinar 
 - zapisnikar Franc Zibelnik 
 - overovatelj zapisnika Mitja Gregorin 
 Vinko Kušar 
 - verifikacijska komisija Marko Dolinar 
 Franc Sečnik 
 
SKLEP 55: s 13 glasovi »za« je potrjen predlog delovnega predsedstva 
 
Točka 6. Obravnava plana za leto 2015 
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj predstavi plan dela za leto 2015. Vsi plani (organizacijski, 
operativni in komisije za veterane) so podobni lanskim planom. Na vse predstavljene plane ni bilo pripomb, 
zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 55: s 13 glasovi »za« se sprejme plan dela za leto 2015 in se ga predlaga skupščini v potrditev 
 
 



Točka 7. Obravnava finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Današnjemu vabilu je bil priložen tudi predlog finančnega plana za leto 2015. Sredstev za delovanje gasilcev 
je v letošnjem letu, brez upoštevanja investicijskih sredstev za leto 2014, približno toliko kot v preteklem letu. 
Med odhodki je povečana postavka delovanja gasilske zveze zaradi proslave ob 20 letnici delovanja gasilske 
zveze in za praznovanja, saj 3 gasilska društva praznujejo okroglo obletnico delovanja, planiramo pa 
bistveno manj stroškov intervencij. Finančni plan je priloga zapisniku.  
Na predlog finančnega plana za leto 2015 ni bilo razprave, zato je upravni odbor sprejel:  
SKLEP 56: s 13 glasovi »za« se potrdi finančni plan za leto 2015 in se ga predlaga skupščini v potrditev 
 
Točka 8. Potrditev Pravilnika o točkovanju društev 
 
Na zadnji seji upravnega odbora je bil predstavljen osnutek Pravilnika o točkovanju društev. V roku, ki je bil 
določen ni prispela nobena pripomba na predlagan Pravilnik o točkovanju društev. Podan pa je bil predlog, 
da to ne bi bil Pravilnik o točkovanju društev, ampak naj bi se dokument imenoval Obrazložitev točkovanja 
dela gasilskih društev. Z upoštevanjem tega predloga je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 57: z 13 glasovi »za« se potrdi Obrazložitev točkovanja gasilskih društev 

 
Točka 9. Potrditev nadomestnega člana komisije za mladino in gospodarske komije 
 
V PGD Polhov Gradec in PGD Zalog predlagajo drugega člana v komisij za mladino in sicer: 

 PGD Polhov Gradec namesto Klemna Hribernika predlaga Tejo Laznik 

 PGD Zalog pa namesto Gregorja Trobca predlaga Sonjo Skopec 
Sektor Polhov Gradec pa za člana gospodarske komisije namesto Damijana Plestenjaka predlaga Franca 
Sečnika iz PGD Črni vrh. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 58: z 13 glasovi »za« se potrdita nova člana komisije za mladino in član gospodarske komisije 

 
Točka 10. Tekoče delo 
 
Pod to točko ni bilo razprave.  
 
Točka 11. Razno 
 

 tajnik opozori gasilska društva, da morajo svoje storitve, ki jih opravijo za javni sektor (občina, država) 
zaračunavati izključno preko e-računa 

 predsednik pojasni, da bo proslava ob 20 letnici delovanja Gasilske zveze Dolomiti v petek 05. junija 
2015 v gasilskem domu v Polhovem Gradcu. V biltenu, ki je v izdelavi, bodo med drugim predstavljeni 
tudi gasilski domovi in vozila, zato se bo tajnik dogovoril s poveljniki o fotografiranju gasilskih domov in 
vozil 

 PGD Dvor ob letošnji obletnici razvija nov prapor. Poslalo je prošnjo za prispevek za trak Gasilske zveze 
Dolomiti. Ker je Gasilska zveza Dolomiti do sedaj ob razvitju novega praporja prispevala za trak je 
upravni odbor sprejel: 
SKLEP 59: z 13 glasovi »za« se potrdi prispevek 150 € za trak  

 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


