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ZAPISNIK 
 
 
13. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. decembra 2015 ob 18.00 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Filip Božnar, Franc Zibelnik, Marjeta Urbančič (do 7. točke), 

Janez Kušar, Božidar Žvokelj (do 7. točke), Veronika Kržišnik, Peter Otorepec, Albin 
Žerovnik, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina 
s pooblastilom – Andrej Cankar 

Ostali prisotni: Viktorija Bizjan Ogrin, Jože Dolinar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen 
Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Dominik 
Jesenko, Peter Skopec, Andrej Slovša 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo predsednika in poveljnika 
4. Potrditev predlogov za priznanja GZ Dolomiti, GZ Slovenije in jubilejna priznanja 
5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
6. Potrditev druge dotacije 
7. Občni zbori gasilskih društev 
8. Potrditev napredovanj v čine 
9. Razno 

 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 13 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 70: dnevni red je bil potrjen s 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Povzetek zapisnika 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti poda predsednik Marjan Peklaj. 
Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 71: s 14 glasovi »za« potrjen zapisnik 12. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 tudi letošnjo sezono nam je Občina Dobrova – Polhov Gradec brezplačno ponudila uporabo športnih 
dvoran na Dobrovi in v Polhovem Gradcu 

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


 v nedeljo 15. novembra 2015 je bila organizirana ekskurzija za mladino. Udeležilo se jo je za dva polna 
avtobusa mladine z mentorji. Udeležili so se kopanja v Termah Olimia 

 za usposabljanje za članice v okviru Regije Ljubljana I se je prijavila ena članica iz naše zveze, vendar je 
potem to usposabljanje zaradi premalo prijav bilo odpovedano 

 posveta za predsednice komisij za članice v gasilskih zvezah sta se udeležili dve članici. Več o tem si 
lahko ogledate na naši spletni strani 

 na Igu je bil organiziran posvet za predsednike komisij za veterane v gasilskih zvezah. Kratko poročilo s 
tega posveta poda predsednik komisije za veterane Janez Kušar 

 v teh dneh je bilo poslano vabilo na ponovoletno srečanje veteranov, ki bo 15. januarja 2016 ob 15 uri v 
Polhovem Gradcu 

 v teku so zdravstveni pregledi operativnih gasilcev v zasebni ordinaciji v Škofji Loki, katerega pa še ni 
opravilo 15 gasilcev, zato naj poveljniki preverijo, kdo še ni opravil pregleda in naj ga opravi še v tem 
mesecu 

 objavljen je bil razpis izobraževanj za leto 2016. Vse prijave so bile poslane organizatorju izobraževanj 
(GZS), ki je nekaj prijav že potrdil, nekaj tudi zavrnil, največ prijav pa je v obdelavi 

 objavljeni so bili razpisi za pokalna tekmovanja v organizaciji Gasilske zveze Slovenije (spajanju 
sesalnega voda, pokalna tekmovanja za člane, članice, starejše gasilce in gasilke) in za organizatorje teh 
tekmovanj. Društva, ki se bodo prijavljala na ta tekmovanja, naj bodo pozorna na datume prijav 
 

Točka 3. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo predsednika: 

 predsednik je svoje poročilo podal na včerajšnjem sprejemu pri županu 

 posebej pa je poudaril, da je bilo letošnje leto, leto proslav, saj so poleg 3 PGD v naši gasilski zvezi, 
okrogle obletnice obeležile tudi vse gasilske zveze v Regiji Ljubljana I in okolici. Prisoten je bil na proslavi 
GZ Vrhnika, GZ Medvode 

 bil je prisoten tudi na podelitvi priznanj tekmovalnim enotam Regije Ljubljana I, ki so v letu 2014 in 2015 
na državnih tekmovanjih osvojila eno izmed prvih treh mest. To priznanje sta prejeli tudi ekipi pionirk PGD 
Dvor in članov A PGD Šentjošt. Podeljena pa so bila tudi priznanja za posebne zasluge Regije Ljubljana 
I, ki sta ga prejela Jože Kožuh in Franc Zibelnik 

Poročilo poveljnika: 

 tudi poveljnik je svoje poročilo podal na sprejemu pri županu 

 poudari tudi, da je razpisan tečaj za vodjo skupine, na katerega lahko društva prijavijo svoje kandidate. 
Tečaj se bo začel 15. januarja 2016 v Dvoru 

 
Točka 4. Potrditev predlogov za priznanja GZ Dolomiti, GZ Slovenije in jubilejna priznanja 
 
V roku, ki je bil določen, je bilo posredovanih 8 predlogov za državna odlikovanja, 13 predlogov za priznanja 
gasilske zveze, 3 predlogi za mladinsko priznanje, 3 predlogi za plaketo gasilskega veterana, 118 predlogov 
za značko za dolgoletno delo in 35 predlogov za značko za delo v operativi. 
Komisija za veterane je prispele predloge pregledala in zavrnila 6 predlogov za značko za dolgoletno delo in 
2 predloga za značko za delo v operativi, vse ostale predloge pa potrdila. Potrdila je tudi 2 jubilejna priznanja 
in sicer za 50 let, ki ga prejme Jože Sečnik in za 60 let, ki ga prejme Jože Dolinar 
Seznam vseh predlogov je priloga zapisnika.  
Na odločitev komisije za veterane Upravni odbor ni imel pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 72: s 14 glasovi »za« se potrdijo predlogi za priznanja GZ Dolomiti, GZ Slovenije in jubilejna 

priznanja 
 
Točka 5. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Glede na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti sprejet finančni plan, je preko leta na določenih postavkah prišlo 
do povečanja porabe, na drugih postavkah pa do manjše porabe. 
V predlogu rebalansa, ki ga pojasni tajnik Franc Zibelnik, so bila zmanjšana sredstva za zdravniške preglede 
(5.000 €), vendar se ta sredstva vrnejo na nivo planiranih (8.000 €), zmanjšajo pa sredstva za delovanje 
gasilske zveze (za 1.000 €) in prenosa v leto 2016 (za 2.000 €). 
Ker drugih pripomb na rebalans ni bilo, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 73: s 14 glasovi »za« se potrdi rebalans finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
Rebalans je priloga zapisnika. 
 
Točka 6. Potrditev druge dotacije 
 
Osnova za izračun druge dotacije so pridobljene točke na letnem pregledu društev. K izračunani dotaciji so 
prišteti ali odšteti vsi dogovorjeni zneski. 
Tajnik Franc Zibelnik pojasni večino odtegljajev ali dodatnih prihodkov. 
Na izračun druge dotacije ni bilo pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 



SKLEP 74: s 14 glasovi »za« se potrdi druga dotacija gasilskim društvom 
 
Točka 7. Občni zbori gasilskih društev 
 
Po statutih so vsa društva obvezna izvesti občni zbor, ki je najvišji organ vsakega društva. Člani upravnega 
odbora so z gradivom prejeli tudi predlog razporeda občnih zborov.  
Na predlagani razpored ni bilo pripomb in občni zbori se bodo zvrstili po naslednjem razporedu: 
 - PGD Brezje  16. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Podsmreka 16. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Butajnova-Planina 23. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Hruševo 23. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Črni vrh 30. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Šentjjošt 30. 01. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Dobrova 06. 02. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Zalog 13. 02. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Dvor 13. 02. 2016 ob 19.00 uri 
 - PGD Polhov Gradec 20. 02. 2016 ob 19.00 uri 
 
Predsednik opozori na napake, ki se pojavljajo na občnih zborih, od vrstnega reda pozdrava predstavnikov 
gasilske zveze, župana in ostalih gostov. Govornike naj k besedi pozove delovni predsednik in ne, da se 
sami prijavljajo, ko se je dogajalo, da so bili predstavnik gasilske zveze oz. župan med zadnjimi 
 
Točka 8. Potrditev preimenovanj v čine 
 
Seznam članov, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji čin, je priloga zapisnika. Dodatno je z 
opravljenim tečajem za vodjo enote, izpolnil pogoj za čin nižjega gasilskega častnika še Samo Piskač (PGD 
Dobrova). 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 75: z 12 glasovi »za« se potrdijo napredovanja v čine 
 
Točka 6. Razno 
 

 predsednik gasilske zveze podeli jubilejna priznanja za 50 let, ki ga prejme Jože Sečnik in za 60 let, ki ga 
prejme Jože Dolinar. Obema je zaželel tudi veliko zdravja in še uspešnega delovanja v gasilstvu 

 PGD Butajnova-Planina ima namen menjave garažnih vrat in je poslalo vlogo za finančno pomoč. 
Predsednik pojasni, da društvom pomagamo z dotacijo pri menjavi strešne kritine na gasilskih domovih, 
za ostale investicije pa nimamo razpoložljivih finančnih sredstev, zato je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 76: z 12 glasovi »proti« se ne odobri finančne pomoči za menjavo garažnih vrat 

 Predsednik razdeli članom upravnega in nadzornega odbora ter poveljstva nove oznake pripadnosti 
gasilskim društvom 

 Andrej Droftina predlaga, da se na listi prisotnosti za skupno sejo vpišejo tudi člani poveljstva 

 Z novim letom se uvajajo davčne blagajne, ki jih bodo morala imeti tudi gasilska društva, vkolikor 
poslujejo z gotovino. Pretekli teden je Občina Dobrova – Polhov Gradec organizirala seminar o uporabi 
teh blagajn in na katerem so bili prisotni predstavniki mnogih društev. Ker nismo dobili dovolj informacij in 
na interes društev bomo v prvi polovici januarja 2016 organizirali samo za gasilska društva še en seminar 
o uporabi davčnih blagajn 

 gasilska zveza je po ugodni ceni kupila nov fotokopirni stroj, zato starega brezplačno odda v uporabo 
gasilskemu društvu, ki naj to sporočijo do konca leta 2015 

 zaživela je nova aplikacija intervencija.net, ki je namenjena aktiviranju gasilcev ob intervencijah in je 
uporabna tudi za druge aktivnosti društev. Navodila so danes prejeli vsi predlagani administratorji po 
gasilskih društvih. Do konca leta poteka testno obdobje, zato naj se to preizkusi 

 do konca leta bodo na spletni strani gasilske zveze objavljeni datumi sej komisije za veterane Gasilske 
zveze Dolomiti. Gasilska društva morajo predloge za priznanja poslati do 10 dni pred sejo komisije 

 po seji bodo razdeljena priznanja in odlikovanja, ki so bila potrjena na seji za veterane 

 poveljnik sektorja Dobrova Igor Pečan povabi vse v četrtek 17. decembra na prevzem novega vozila 

 predsednik gasilske zveze se ob koncu zahvali vsem za delo v letu 2015 in obenem zaželi vesele 
praznike in obilo zdravja v novem letu in veliko uspehov na osebnem in gasilskem področju 

 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


