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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 16. maja 2008 ob 20.00 uri v 
prostorih gasilskega doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Anton Krek, Jože Kožuh, Srečko Sečnik, 

Robert Tomšič, Marko Zibelnik, Damjan Marolt, Robert Zorc, Filip Božnar, Bojan Oven, 
Roman Pustavrh, Roman Hribernik, Slavko Božnar, Damijan Plestenjak, Franc Koprivec, 
Franc Založnik, Peter Skopec 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Konstituiranje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Konstituiranje Štaba operative Gasilske zveze Dolomi ti  
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti ugotavlja, da so bili za poveljnike v društvih izvoljeni: Klemen Remškar – 
PGD Brezje, Andrej Slovša – PGD Butajnova-Planina, Jože Kožuh – PGD Črni vrh, Srečko Sečnik – PGD 
Dobrova, Marko Zibelnik – PGD Dvor, Filip Božnar – PGD Hruševo, Bojan Oven – PGD Podsmreka, Roman 
Hribernik – PGD Polhov Gradec, Andrej Droftina – PGD Šentjošt in Franc Založnik – PGD Zalog. Za 
podpoveljnike društev pa so bili imenovani: Zvone Urbančič – PGD Brezje, Anton Krek – PGD Butajnova-
Planina, Tomaž Kržišnik – PGD Črni vrh, Franc Sajovec in Robert Tomšič – PGD Dobrova, Damjan Marolt – 
PGD Dvor, Franc Kožuh – PGD Hruševo, Roman Pustavrh – PGD Podsmreka, Slavko Božnar in Damijan 
Plestenjak – PGD Polhov Gradec, Matjaž Tominec – PGD Šentjošt in Peter Skopec – PGD Zalog. 
Ker poveljnik gasilske zveze ugotavlja, da se je delovanje poveljstva v katerem so bili v preteklem mandatu 
tudi vsi poveljniki društev izkazalo za dobro, predlaga, da so člani štaba operative tudi v tem mandatu 
poveljniki sektorjev, pomočniki poveljnika ter vsi poveljniki društev. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 1: štab operative sestavljajo poveljnik gasilske zveze, poveljniki sektorjev, pomočniki poveljnika 

ter vsi poveljniki prostovoljnih gasilskih društev 
 
Za poveljnike sektorjev so na podlagi predlogov sektorjev predlagani Franc Sajovec – sektor Dobrova, Franc 
Koprivec – sektor Polhov Gradec in Andrej Droftina – sektor Šentjošt. Poveljnik gasilske zveze pa predlaga 
za svoje pomočnike: Romana Pustavrh – pomočnik poveljnika za IDA, Matjaža Tominca – pomočnik 
poveljnika za tekmovanja, Srečka Sečnik – pomočnik poveljnika za nevarne snovi in Roberta Zorc – 
pomočnik poveljnika za zveze. Pomočnika za izobraževanje si poveljnik gasilske zveze še ni našel in bo 
predlagan naknadno. Za člane poveljstva so predlagani poveljniki gasilskih društev in sicer: Klemen 
Remškar – PGD Brezje, Andrej Slovša – PGD Butajnova-Planina, Jože Kožuh – PGD Črni vrh, Marko 



Zibelnik – PGD Dvor, Filip Božnar – PGD Hruševo, Bojan Oven – PGD Podsmreka, Roman Hribernik – PGD 
Polhov Gradec in Franc Založnik – PGD Zalog 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 2: poveljnik gasilske zveze omenjeno sestavo štaba operative predlaga Upravnemu odboru v 

potrditev 
SKLEP 3: poveljniki sektorjev so istočasno tudi podpoveljniki gasilske zveze 
SKLEP 4: vkolikor se seje štaba operative udeleži podpoveljnik gasilskega društva namesto poveljnika 

(zaradi zadržanosti) ima pravico odločanja oz. glasovanja na seji 
 
Točka 2. Razno  
 
• v petek in soboto 23. in 24. maja 2008 bo v Krškem potekal XV. kongres Gasilske zveze Slovenije. Za 

konec kongresa bo izvedena parada gasilskih in drugih enot sistema zaščite in reševanja. Vsaka regija 
mora sestaviti ešalon gasilcev. Naša gasilska zveza mora v ešalon dati 17 gasilcev in 2 praporja. 
Poveljnik predlaga, da sodelujeta prapor gasilske zveze in PGD Polhov Gradec, ki praznuje 120 letnico 
delovanja ter po dva člana vsakega društva, razen PGD Šentjošt. Zbor udeležencev je v soboto 24. maja 
2008 ob 16.30 pred gasilskim domom na Dobrovi, z odhodom avtobusa ob 16.45 uri 

• v PGD Polhov Gradec so pred kratkim dobili novo vozilo AC 16/50, katerega prevzem bo v nedeljo 25. 
maja 2008. Tako je iz plana nabave vozil iz prejšnjega mandata ostal nerealiziran nakup vozila GVM za 
PGD Dobrova, katerega naj bi PGD Dobrova nabavilo v letu 2009. Potem bo potrebno napraviti nov plan 
nabave vozil ter točno določiti katera vozila in koliko finančnih sredstev za vozilo bo prispevala Gasilska 
zveza Dolomiti. 

• po prevzemu vozila AC 16/50 v PGD Polhov Gradec, bo to društvo (sicer še neuradno) iz prometa izločilo 
vozilo AC 16/40. Ko bo društvo uradno sporočilo o izločitvi vozila, se bo gasilska zveza odločila kaj 
narediti z vozilom 

• predsednik gasilske zveze pojasni kako bo poslovala gasilska zveza, glede na veljavne računovodske 
standarde. Poslej gasilska zveza ne more plačevati zavarovanja vozil in gasilcev, ker vozila niso last 
gasilske zveze, prav tako operativni člani in mladina ter veterani niso člani gasilske zveze ampak 
gasilskega društva.  

• tajnik pa predstavi finančni plan (postavko za delovanje društev – dotacija društvom, sredstva za nabavo 
in popravilo opreme), ki je bil potrjen na Upravnem odboru Gasilske zveze Dolomiti. Po tem planu ni več 
predvidenih sredstev za popravilo opreme in tehnike. Večina poveljnikov je mnenja, da to ni dobro, kajti 
dogajalo se bo, da društva opreme (pozivniki, radijske postaje, IDA, vozila), za katero je popravila 
financirala Gasilska zveza Dolomiti, ne bodo več dajala na popravila, čeprav bi strošek popravila kasneje 
na osnovi računa Gasilska zveza Dolomiti povrnila v obliki dotacije za popravila. Vendar v letošnjem letu 
to ne bo možno, kajti Upravni odbor je sredstva, ki so bila predvidena za popravilo opremo, namenila kot 
dotacija društvom za ogrevanje gasilskih domov. 
Štab operartive je sprejel: 
SKLEP 5 : štab operative predlaga Upravnemu odboru Gasilske zveze Dolomiti, da popravi finančni 

plan za leto 2008 in sicer, da se finančni plan popravi tako, da bodo predvidena sredstva 
tudi za popravilo opreme 

 
• PGD Hruševo sporoča, da bo odprodalo vozilo VAZ, ki ga ponuja Gasilski zvezi Dolomiti, ki pa nima 

interesa vozila prevzeti, zato ga lahko društvo samo proda najboljšemu ponudniku 
• Marko Zibelnik v imenu predsednika za mladino Klemena Peklaj sporoča, da je Gasilska zveza Dolomiti v 

letošnjem letu organizator občinskega orientacijskega teka, ki bo v soboto 31. maja 2008, verjetno na 
Dobrovi. Zato prosi vsa društva, da priskočijo na pomoč komisiji pri izvedbi tega orientacijskega teka  

     ( sodniki, redarji ipd) 
 
Naslednja seja bo v Črnem vrhu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


