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ZAPISNIK 
 
 
12. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 25. septembra 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, Veronika Kržišnik, Peter Otorepec, Albin Žerovnik, Klemen Droftina, Urška 
Jankovec 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Obravnava in potrditev Pravilnika o priznanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti 
5. Tekoče delo 
6. 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 66: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Povzetek zapisnika 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 67: s 12 glasovi »za« potrjen zapisnik 11. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 v poletnem času sta PGD Dvor in PGD Hruševo praznovala okroglo obletnico delovanja, za kar so bila 
poslana vabila za udeležbo na proslavi 

 tudi sosednje gasilske zveze so letos praznovale okrogle obletnice delovanja. Vabljeni smo bili na 
proslave Gasilske zveze Škofja Loka, Gasilske zveze Ljubljana, Gasilske zveze Brezovica in Gasilske 
zveze Vrhnika, Gasilska zveza Medvode pa bo imela proslavo v mesecu oktobru 

 v Sežani je bilo organizirano 2. medgeneracijsko srečanje članic in veteranov 

 podpisana je bila pogodba o sofinanciranje zaščitne opreme. Na tem razpisu smo prejeli 4.571 €, kar 
predstavlja 14,95% nabavne vrednosti opreme 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
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 v četrtek 24. septembra je bila organizirana ekskurzija veteranov, ki se jo je udeležilo poln avtobus 
veteranov 
 

Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 v poletnem času so gasilska društva sodelovala na 15 intervencijah 

 zbrani so plani nabave opreme, ki jih bo pregledala gospodarska komisija in napravila spisek opreme, ki 
se bo nabavila 

 nadaljevali bomo z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev 

 v kolikor bo dovolj prijav (vsaj 25) za tečaj za vodjo skupine, se bo le-ta tečaj organiziral v zimskem času 
 
Točka 4. Obravnava in potrditev Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Dolomiti 
 
Pred časom je bil vsem gasilskim društvom in članom upravnega odbora poslan osnutek Pravilnika o 
priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Dolomiti in bil določen rok za pošiljanje pripomb. V roku je pripombe 
poslalo le PGD Dvor in podanih je bilo nekaj ustnih pripomb. 
Ustne pripombe, ki se upoštevajo: 

 v drugi alineji 3. člena ter v 5. in 18. členu se zamenja stopnje priznanja (od III. do I. stopnje), tako kot se 
podeljujejo 

Pisne pripombe, ki jih je poslalo PGD Dvor: 

 3. člen – 3. alinea – doda se beseda aktivno, kar pomeni značka za dolgoletno delo, pripomba se 
upošteva 

 5. člen – črta se Dolomiti, priznanje se imenuje samo Priznanje gasilske zveze, pripomba se upošteva 

 8. člen – predlog, da se črta tekst in se napiše samo: Glej Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v 
prostovoljnih gasilskih organizacijah – 19 člen, pripomba se ne upošteva 

 15. člen – predlog, da se črta tekst in se napiše samo: Glej Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v 
prostovoljnih gasilskih organizacijah – 22. člen, pripomba se ne upošteva 

 17. člen – predloge za Priznanje za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti se predhodno posreduje v 
presojo predsedniku gasilske zveze, potem predloge obravnava komisija za odlikovanja. Črta pa se 
pogoj, da mora predlagani imeti že gasilsko odlikovanje I. stopnje ali gasilsko plamenico I. stopnje. 
Pripomba se upošteva 

 25. in 26. člen – predlog, da se črta tekst in se napiše samo: Glej pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v 
prostovoljnih gasilskih organizacijah (23.-25. člen za 25. člen in 26.-31. člen za 26. člen) 
  

Z upoštevanjem potrjenih pripomb je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 68: s 12 glasovi »za« se potrdi Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 5. Tekoče delo 
 
Jutri (26. september) in v nedeljo (27. september) bo potekalo regijsko tekmovanje, na katerega se je 
prijavilo 17 ekip. 
 
Točka 6. Razno 
 

  PGD Črni vrh je v fazi nabave rabljenega vozila AC 16/70. Poslalo je vlogo za sofinanciranje nabave 
vozila. Predsednik predlaga, da se jim odobri 1.500 €. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 69: s 12 glasovi »za« potrdi predlog o finančni pomoči pri nabavi vozila PGD Črni vrh 

 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


