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ZAPISNIK 
 
 
20. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 15. septembra 2017 ob 19.30 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Marjan Peklaj, Franc Maček, Franc Zibelnik, Mihaela Kožuh (od 4. točke), Janez Kušar, 

Peter Otorepec, Rok Setnikar, Boštjan Seliškar, Roman Hribernik, Klemen Droftina 
s pooblastilom – Andrej Cankar, Klemen Žerovnik 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Poročilo poveljnika 
4. Volitve 2018 – informacija 
5. Tekoče delo 
6. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 10 članov in 2 člana s 
pooblastilom, kar zagotavlja sklepčnost seje upravnega odbora. 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je predlagal dnevni red in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 107: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Marjan 
Peklaj. Prisotni člani upravnega odbora na zapisnik niso imeli pripomb, je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 108: s 12 glasovi »za« se potrdi zapisnik 19. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik. 

 Osnovna šola Polhov Gradec nas je ponovno zaprosila za zagotavljanje varnosti otrok ob začetku 
šolskega leta. Varovanje so zagotovili  gasilci sektorja Polhov Gradec in PGD Šentjošt 

 na poveljstvu Gasilske zveze Slovenije je bila sprejeta in objavljena prenova Tipizacije gasilskih vozil 

 konec avgusta je bilo v Črenšovcih 4. medgeneracijsko srečanje, kjer pa ni bilo naših udeležencev 

 poslana je bila pogodba za sofinanciranje zaščitne opreme. Pogodba je bila podpisana in vrnjena 
Ministrstvu za obrambo 

 prejeli smo vabilo na delavnico s temo »Kako izboljšati zunanjo podobo gasilske organizacije« 

 IPF je aktiviral portal za uporabnike, kjer lahko hitro in preprosto prijavite uporabo komercialne uporabe 
fonogramov 

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


 
Točka 3. Poročilo poveljnika 
 
Poveljnik poda poročilo o predvsem o izredno povečanem številu intervencij v tem letu, saj je do sedaj bilo 
le-teh že 47, med njimi je bilo nekaj večjih. Vse so bile dobro opravljene, brez poškodb gasilcev. 
Gospodarska komisija je opravila pregled opreme in tehnike. Bliža se občinsko tekmovanje, ki bo letos na 
Brezovici (mladinsko pri osnovni šoli, člansko pri podjetju Špan) in kasneje regijsko tekmovanje (mladinsko 
na Zbiljah, člansko pri podjetju Prigo na Griču). Gasilska društva so morala do tega tedna poslati plan 
nabave opreme, za katero bomo pridobili ponudbe in jo v naslednjem mesecu naročili. Poudarek je po 
nabavi predvsem zaščitne opreme. 
 
Točka 4. Volitve 2018 - informacija 
 
V letu 2018 poteče pet letni mandat organom v gasilski organizaciji na vseh nivojih. Gasilska zveza Dolomiti 
bo konec oktobra ali v začetku novembra pripravila posvet za vodstva gasilskih društev, kjer bomo 
predstavili smernice za izvedbo volitev po gasilskih društvih in gasilski zvezi. 
 
Točka 5. Tekoče delo 
  

 konec naslednjega tedna bo na Brezovici občinsko tekmovanje. Letos je prijavljenih le 31 ekip v vseh 
kategorijah 

 za regijsko tekmovanje bo za mladinske ekipe organiziran avtobusni prevoz 
 
Točka 6. Razno 
 

 predsednik Marjan Peklaj je še enkrat spomnil, da se bliža konec mandata, zato bo potrebno začeti 
razmišljati, da bomo na vodilna mesta postavili ljudi, ki bodo dobro vodili društva ali pa potrditi sedanje 
vodstvo, če le-to uspešno vodi društvo sedaj 

 predloge za priznanja in odlikovanja pošljite do 15. oktobra 2017, kajti kasnejši predlogi ne bodo potrjeni 

 na zadnji seji v letu, ki je skupna s poveljstvom, je pripravljena tudi zakuska. Zaradi pravočasnega 
naročila je bila na vabilu vedno opomba, da se odsotnost sporoči predsedniku. Ker je bilo v lanskem letu 
odpovedi malo, udeležba na seji pa bistveno manjša, predsednik predlaga, da se strošek neopravičene 
neudeležbe odšteje pri dotaciji društvu. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 109: s 12 glasovi »za« se potrdi predlog predsednika, da se strošek za neopravičeno 

neudeležbo odšteje pri dotaciji druptvu 

 predsednik PGD Polhov Gradec Roman Hribernik poda informacijo o nabavi novega vozila. Odločili so se 
za vozilo GVC 1615, ki bo izdelano do konca aprila 2018. Svečan prevzem vozila pa bo 03. junija 2018 
ob praznovanju 130 letnice društva 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Tajnik: Predsednik: 
 Franc Zibelnik  Marjan Peklaj 
 


