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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. aprila 2018 ob 19.00 uri v 
prostorih gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar (od 2. točke), Lara Žvokelj, Viktorija Bizjan Ogrin, Božidar 

Žvokelj, Anže Osredkar, Veronika Kržišnik, Breda Novak, Rok Setnikar, Klemen Droftina, 
Ana Oblak, s pooblastilom – Dejan Kožuh, Roman Hribernik 

Ostali prisotni: Andrej Piskač 
 
Sejo je začel predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik, ki jo je bil dolžan sklicati po poslovniku 
Upravnega odbora. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 10 članov in 2 člana s poobla-
stilom, kar zadostuje, da je seja upravnega odbora sklepčna. 
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
3. Obravnava Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
4. Predstavitev finančnega plana za leto 2018 
5. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2018 
6. Prapor Gasilske zveze Dolomiti 
7. Predstavitev Pravilnika o nabavi vozil 
8. Predstavitev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
9. Razno 

 
SKLEP 1: dnevni red je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Konstituiranje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik še enkrat poda ugotovitveni sklep, da so člani Upravnega 
odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki so bili potrjeni na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti dne 16. marca 2018 
naslednji: predsednik Franc Zibelnik, poveljnik Filip Božnar, predsednica komisije za mladino Lara Žvokelj, 
predsednica komisije za članice Viktorija Bizjan Ogrin, predsednik komisije za veterane, odlikovanja in 
zgodovino Franc Maček in predstavniki prostovoljnih gasilskih društev: Božidar Žvokelj – PGD Brezje, Anže 
Osredkar – PGD Butajnova-Planina, Veronika Kržišnik – PGD Črni vrh, Breda Novak – PGD Dobrova, Rok 
Setnikar – PGD Dvor, Franc Kožuh – PGD Hruševo, Janez Rotar – PGD Podsmreka, Andrej Janša – PGD 
Polhov Gradec, Klemen Droftina – PGD Šentjošt in Ana Oblak – PGD Zalog. 
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Točka 2. Potrditev članov komisij za mladino, članice in veterane 
 
Vsa gasilska društva so imela možnost predlagati svoje člane v komisije, ki delujejo pri Upravnem odboru 
Gasilske zveze Dolomiti. V času zbiranja predlogov kandidatov, so bili za člane komisij s strani prostovoljnih 
gasilskih društev predlagani naslednji člani: 

 komisija za mladino: Lara Žvokelj – PGD Brezje, Tadej Sečnik – PGD Butajnova-Planina, Mihaela Kožuh 
– PGD Črni vrh, Anže Rihar – PGD Dobrova, Klemen Zibelnik – PGD Dvor, Ines Hudnik – PGD Hruševo, 
Anamarija Oven – PGD Podsmreka, Ingrid Dujmovič – PGD Polhov Gradec, Jože Umek – PGD Šentjošt 
in Benjamin Malovrh – PGD Zalog. Komisija je na prvi seji potrdila predsednico komisije Laro Žvokelj, ki 
je članica Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 

 komisija za članice: Marjeta Urbančič – PGD Brezje, Marjana Osredkar – PGD Butajnova-Planina, 
Viktorija Bizjan Ogrin – PGD Črni vrh, Janja Papler – PGD Dobrova, Teja Kopač – PGD Dvor, Ema 
Žerovnik – PGD Hruševo, Mateja Zalaznik – PGD Podsmreka, Sandra Koprivec – PGD Polhov Gradec, 
Ivica Vesel – PGD Šentjošt in Darja Buh – PGD Zalog. Komisija je na prvi seji potrdila predsednico 
komisije Viktorijo Bizjan Ogrin, ki je članica Upravnega odbora Dolomiti 

 komisija za odlikovanja, zgodovino in veterane: Anton Omerza – PGD Brezje, Jože Bizjan – PGD Črni 
vrh, Franc Maček – PGD Dobrova, Mitja Zibelnik – PGD Dvor, Andrej Peklaj – PGD Hruševo, Janez 
Kušar – PGD Podsmreka, Boris Koritnik – PGD Polhov Gradec in Janko Ušeničnik – PGD Šentjošt. Tudi 
ta komisija je na prvi seji potrdila predsednika komisije Franca Mačka, ki je član Upravnega odbora 
Gasilske zveze Dolomiti 

Predsedniki vseh treh komisij so bili imenovani že pred Skupščino Gasilske zveze Dolomiti in bili na njej 
potrjeni kot člani Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 2: s 13 glasovi »za« se potrdijo sestave komisij, ki delujejo pri Upravnem odboru Gasilske zveze 

Dolomiti 
 
Točka 3. Obravnava Poslovnika Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
 
Sestavo in naloge Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti določa 21. in 22. člen Statuta Gasilske zveze 
Dolomiti. S poslovnikom pa se bolj natančno določi delo upravnega odbora oz. njegovih članov. Poslovnik 
Upravnega odbora Gasilski zveze Dolomiti so člani upravnega odbora prejeli z gradivom. 
Predsednik Gasilske zveze Franc Zibelnik predstavi Poslovnik Upravnega odbora in predlaga, da imajo člani 
upravnega odbora možnost podati pripombe na ta poslovnik, zato je bil sprejet: 
SKLEP 3: s 13 glasovi »za« je sprejet predlog, da se pripombe na Poslovnik Upravnega odbora podajo 

do 30. aprila 2018 
 
Točka 4. Predstavitev finančnega plana za leto 2018 
 
Finančni plan za leto 2018 je bil sicer potrjen že na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti in je bil članom 
upravnega odbora poslan v vednost. Vkolikor bo med letom prišlo do odstopanja med postavkami, bo 
pripravljen rebalans finančnega plana, ki ga bo potrdil upravni odbor. 
Finančni plan je priloga zapisniku. 
 
Točka 5. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2018 
 
Investicijska sredstva so namenjena za nabavo novih gasilskih vozil. Sredstva za leto 2018 so bila s strani 
Občine Dobrova-Polhov Gradec že nakazana. Sredstva v višini 42.250 € so namenjena PGD Polhov Gradec 
za nabavo novega vozila GVC 16/15. Ostala sredstva pa bodo razdeljena naknadno. Upravni odbor je 
sprejel: 
SKLEP 4: s 13 glasovi »za« se potrdi predlog, da se investicijska sredstva v višini 42.250 € nameni PGD 

Polhov Gradec za nabavo vozila GVC 16/15 
 
Točka 6. Prapor Gasilske zveze Dolomiti 
 
V nekaterih sosednjih gasilskih zvezah je praksa, da za prapor gasilske zveze vsako leto skrbi eno od 
gasilskih društev, ki se po potrebi udeleži prireditve. Ta predlog je bil podan na zadnji seji upravnega odbora 
v prejšnjem mandatu in je bil sprejet sklep, da naj to odločitev sprejme nov upravni odbor. 
Predsednik predlaga, da člani upravnega odbora razmislijo o tej zadevi in se na naslednji seji odločimo ali 
sprejmemo to prakso ali ne. 
 
Točka 7. Predstavitev Pravilnika o nabavi vozil 
 
Sedanji Pravilnik o nabavi vozil in druge opreme je bil sprejet v letu 2012. Ker se je pokazala potreba po 
spremembi pravilnika, je pripravljen nov pravilnik, ki se od dosedanjega v tem, da je v členu določeno, 
kakšna vozila se bodo sofinancirala glede na kategorijo, krajevne potrebe, razgibanost terena ter oddaljenost 
posameznih društev. 



Pravilnik o nabavi vozil bo poslan na vsa gasilska društva, ki imajo možnost podati pripombe do 15. maja 
2018. Pripombe bomo obravnavali na naslednji seji in o pravilniku glasovali. 
 
Točka 8. Predstavitev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih enot 
 
Pripravljen je tudi nov Pravilnik o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki se udeležijo državnega tekmovanja. Ta 
pravilnik določa dotacije, ki jih prejmejo ekipe, ki sodelujejo na državnem tekmovanju. Ta dotacija je nagrada 
za vloženo delo v priprave na državno tekmovanje in je odvisna od uvrstitve na državnem tekmovanju. 
Prav tako bo ta pravilnik poslan na vsa gasilska društva, ki naj pripombe pošljejo do 15. maja 2018. 
Pripombe bomo obravnavali na naslednji seji in o pravilniku glasovali. 
 
Točka 9. Razno 
 
 predsednik poda v razpravo in potrditev naslednji predlog: 

 skrbniku spletne strani Gasilske zveze Dolomiti Klemnu Zibelnik se za urejanje spletne strani vsako 
leto v mandatu izplača nagrada 300 € v obliki potnih stroškov. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 5: s 13 glasovi »za« se potrdi predlog za nagrado skrbniku spletne strani 

 ob začetku mandata predsednik opozori še na naslednje zadeve, ki bodo veljale cel mandat: 
 večini članov upravnega odbora je mnenja, da naj bodo seje upravnega odbora ob petkih 
 vsi člani so z vabilom za to sejo prejeli tudi pooblastila, s katerim lahko ob odsotnosti pooblastijo 

drugega člana, da se udeleži seje. Kot pooblastilo velja samo ta obrazec 
 člani upravnega odbora naj se držijo rokov za posredovanje določenih podatkov, ki jih bomo določili, 

sicer se ne bodo upoštevali 
 gasilska društva naj sporočijo e-naslove, na katere naj se pošilja pošta za društva 
 prav tako naj člani upravnega odbora sporočijo spremembo e-naslova, vkolikor za zamenjajo 
 na seji si zabeležite zadolžitve, kajti zapisnik seje ne bo poslan takoj 
 v Vulkan-u spremenite seznam članov odborov, kar ni uredilo samo 1 društvo 
 vkolikor želite zamenjati uporabnike Vulkan-a pisno sporočite potrebe po novih uporabnikih oz. ukinitvi 

dosedanjih uporabnikih 
 poskrbite za zamenjavo položajnih oznak posameznih članov, ki ne opravljajo predvsem vodstvenih 

funkcij 
 vkolikor spremenite poslovno banko in s tem številko poslovnega računa, z dopisom o tem obvestite 

Gasilsko zvezuo Dolomiti in Gasilsko zvezo Slovenije, da vam to uredi tudi v Vulkan-u 
 bliža se rok za oddajo vloge na razpis za sofinanciranje zaščitne opreme, ki jo bo vložila tudi Gasilska 

zveza Dolomiti, zato bo podpisovanje dokumentov  v sredo 25. aprila 2018 v času uradnih ur. 
 v maju je kongres Gasilske zveze Slovenije na Ptuju, ki naj bi se ga udeležila po dva člana vsakega 

društva. Podrobna navodila boste prejeli pravočasno 
 izposoja projektorja ali dimne naprave je možna ob sredah v času uradnih ur 
 vkolikor gasilska društva prosijo za finančna sredstva je obvezno poslati vlogo 

 Roman Hribernik je postavil vprašanje glede podelitve naziva častni predsednik Marjanu Peklaju in častni 
poveljnik Jožetu Kožuhu, čeprav na skupščini ni bil sprejet sklep o podelitvi nazivov. Odgovoril mu je 
predsednik Franc Zibelnik, ki pravi, da je upravni odbor na predlog komisije za veterane, zgodovino in 
odlikovanja na dopisni seji sprejel sklep, da se omenjenima podeli naziv častni predsednik in častni 
poveljnik. Na sami skupščini pa je potrditev predloga upravnega odbora izpadla in bomo potrditev 
predloga izvedli na naslednji skupščini 

 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
                                                                                                                                        Predsednik: 
                                                                                                                                           Franc Zibelnik 


