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ZAPISNIK 
 
 
2. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 30. junija 2018 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar, Viktorija Bizjan Ogrin, Franc Maček, Božidar Žvokelj, Anže 

Osredkar, Veronika Kržišnik, Breda Novak, Franc Kožuh, Janez Rotar, Ana Oblak, s 
pooblastilom – Klara Trček, Klemen Zibelnik, Janez Stanovnik 

Ostali prisotni: Andrej Piskač, Vinko Kušar, Agnes Pečan 
 
Sejo je začel predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov in 3 člani s poobla-
stilom, kar zadostuje, za sklepčnost seje. 
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Poročilo s kongresa Gasilske zveze Slovenije 
3. Potrditev Poslovnika Upravnega odbora 
4. Potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
5. Potrditev prve dotacije društvom 
6. Nakup rabljenega vozila PGD Zalog 
7. Razno 

 
K razpravi se je priglasil Jure Grjolj (PGD Polhov Gradec), ki je podal pripombo na predlagani dnevni red. 
Izpostavi, da gradivo za 3. in 4. točko dnevnega reda ni bilo poslano k vabilu seje upravnega odbora, kar ni 
skladno s poslovnikom upravnega odbora. Prav tako se ne strinja s poudarjanjem nagrajevanja tekmovalnih 
enot, premalo pa je poudarka na usposabljanjih na operativnem nivoju in pove še, da že od leta 2012 ni bilo 
tečaja za bolničarja. Prav tako se ne strinja z načrtom alarmiranja, ki ga je potrdilo poveljstvo GZ Dolomiti.  
Odgovori predsednik, da je bil Poslovnik upravnega odbora bil poslan članom upravnega odbora z gradivom 
za 1. sejo. Ker za 4. točko dnevnega reda ni bilo poslano gradivo, se ta točka umakne z dnevnega reda in se 
bo o potrditvi tega pravilnika odločalo na naslednji seji. 
 
SKLEP 6: dnevni red brez 4. točke dnevnega reda je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 1. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik.  
V zvezi s predlogom osnutka Pravilnika o nabavi vozil predsednik poroča, da je bilo na seji poveljstva 
dogovorjeno, da se k pravilniku pristopi poglobljeno, zato je bila v okviru poveljstva imenovana delovna 
skupina, ki bo pravilnik še obravnaval in ga potem poslala v potrditev.  
Na zapisnik prisotni niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
 

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


SKLEP 7: zapisnik 1. seje upravnega odbora je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo s kongresa Gasilske zveze Slovenije 
 
Na Ptuju je bil 18. in 19. maja Kongres Gasilske zveze Slovenije. Predsednik poroča, da se je Kongresa 
udeležil in na kratko predstavil program dela. Prvi dan so bila predstavljena različna poročila. Naslednji dan 
pa so bili na programu pozdravi ministrice, vodstva Uprave za reševanje ter v nadaljevanju volitve organov 
Gasilske zveze Slovenije. V organih Gasilske zveze Slovenija imamo dva člana. Franc Bradeško je član 
upravnega odbora, Klemen Zibelnik pa član mladinskega odbora. Po volitvah so bile izdane Smernice za 
delo za ta mandat. 
S strani naše zveze se predsednik zahvali za udeležbo vsem, ki so se tega dogodka udeležili. Manjkala sta 
po 2 predstavnika PGD Polhov Gradec in PGD Hruševo ter po 1 predstavnik PGD Dobrova in PGD Zalog (ta 
se je opravičil zaradi bolezni). Naslednje leto nas podoben dogodek čaka v Metliki.  
V razpravi Viktorija Bizjan Ogrin izpostavi, da je bil dogodek sicer lep. Ob tem pa je opomnila, da je bil odhod 
iz Polhovega Gradca že ob 11 uri, nismo pa bili seznanjeni, da za hrano ne bo organizirano. Ker je bila kar 
dolga pot, predlaga, da se v bodoče organizira tudi prehrana oz. vsaj opozori, da je treba za hrano poskrbeti.  
Predsednik vzame pripombo na znanje in pove, da bodo v prihodnje na to pozorni, da se organizira na poti 
malica. 
 
Točka 3. Potrditev Poslovnika Upravnega odbora 
 
Poslovnik je bil v gradivu za prejšnjo sejo in je bil takrat tudi predstavljen. Dana je bila možnost, da člani 
upravnega odbora podajo pripombe na ta pravilnik. V roku ni bila podana nobena pripomba. Ker razprave ni 
bilo je upravni odbor sprejel:  
SKLEP 8: poslovnik upravnega odbora je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 5. Potrditev prve dotacije 
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti pove, da se je po dosedanji praksi pred poletjem potrjevala prva 
dotacija za društva, ki je bila do sedaj vsako leto ista.  
Predsednik je v tej točki v razpravo podal dva predloga za dodelitev dotacij in sicer:  
1. da je prva dotacija 500 EUR za vse enaka;  

ali 

2. da se prva dotacija nakaže v višini 600 EUR in se potem ostala sredstva razdeli še glede na točke  

Predloga sta bila dana v glasovanje in upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 9: s 14 glasovi »za« je bil potrjen drugi predlog 
 
Točka 6. Nakup rabljenega vozila PGD Zalog 
 
V tej točki predsednik Gasilske zveze Dolomiti upravnemu odboru poroča, da so se v PGD Zalog odločili za 
nakup rabljene gasilske cisterne, ki bi nadomestila obstoječe vozilo GVC. V mesecu marcu so zasledili oglas 
na avto.net. Organizirali so sestanek na katerem so bili prisotni s strani GZ Dolomiti Franc Zibelnik, takrat še 
v funkciji kandidata za predsednika Gasilske zveze Dolomiti, poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar, 
župan Občine Dobrova-Polhov Gradec Franc Setnikar ter vodstvo in člani PGD Zalog. S strani gasilske 
zveze in občine je bila namera za nakup predstavljenega vozila potrjena. V društvu so tako že podpisali 
pogodbo za nakup vozila. S strani gasilske zveze je bilo poudarjeno tudi, da društvu v primeru nakupa 
rabljenega vozila pripada dotacija v višini 1.500 EUR. 
S strani društva je bilo vozilo predstavljeno. Gre za GVC 16/25, Mercedes-Benz, 4x4, letnik 1992, 
nadgradnja v celoti obnovljena leta 2006 in na novo prebarvana karoserija in dograjen rezervoar za vodo. Na 
Gasilsko zvezo Dolomiti je bila podana tudi prošnja za pomoč pri nakupu vozila.  
Predsednica PGD Zalog pove, da v društvu o zamenjavi voznega parka že dolgo razmišljajo. Po ogledu tega 
vozila so ocenili, da bi bila morda to dobra priložnost za zamenjavo dotrajanega voznega parka v njihovem 
društvu, glede na stanje vozila in glede na zmožnosti društva. Na tem mestu si želijo, da jih podprejo tudi 
ostala društva.  
Predsednik v nadaljevanju poda predlog in sicer glede na to, da PGD Zalog v teh 15 letih ni dobil sredstev iz 
naslova nabave vozil, saj tudi do sedaj še niso nabavljali. Dobili so manjša sredstva za gradnjo gasilskega 
doma. Glede na stanje sredstev predsednik predlaga, da se PGD Zalog za namen nakupa tega vozila 
nameni še 2.750 EUR iz naslova investicij. Ker PGD Zalog še ni dobil nobenih sredstev predsednik 
predlaga, da se ta znesek nakaže še letos; ob tem pa poudari, da PGD Šentjošt, ki je naslednji na vrsti za 
nakup vozila ne bo nič prikrajšan, ter še 1.750 EUR iz postavke zavarovanje vozil – zaradi spremembe 
načina obračuna zavarovanja vozil. Obračun je narejen tako, da če je škoda narejena se premija poveča, 
sicer pa ne. Torej zavarovanje za vozila se spremeni samo pri tistih vozilih, kjer je škoda. Za ostale ostane 
isto. Predsednik še pove, da pri rabljenem vozilu ni časa in odločitev je potrebna hitro. Isti primer so imeli 
tudi v PGD Dvor. Pri nakupu novega vozila se lahko planira; za rabljenega ne moreš planirati, ampak se je 
treba odločiti hitro.  



V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje, če je poveljstvo obravnavalo predlog. Poveljnik pove, da je avto 
sicer star, vendar je bil leta 2006 obnovljen. Avto je s tega vidika po njegovem mnenju primeren.  
Ob tem predsednik še pove, da gre za manjše društvo in okrožje in na dogleden rok ne vidijo možnosti za 
nakup novega vozila.  
Predlog je bil dan v razpravo.  

 PGD Podsmreka nima zadržkov, 

 PGD Dobrova tudi ne, 

 PGD Šentjošt mora po planu svoje dobiti, sredstva, ki so ostala pa naj se nakaže PGD Zalog,  

 PGD Polhov Gradec – predlaga, da se tudi za rabljena vozila nameni več sredstev. Za nova ostane isto, 

Predsednik pove, da bo ta predlog obravnavan preko komisije za pripravo Pravilnika za nabavo vozil. 

Predsednik meni, da je za popravek tega pravilnika potreben čas. Tudi pri nabavi rabljenih vozil poveljnik 

sicer podpira predlog, vendar je treba omejiti starost, 

 PGD Dvor odločitev PGD Zalog podpira. Tudi v PGD Dvor so se pogovarjali, da bi uporabili formulo – da 

bi zveza financirala 55 % vrednosti rabljenega vozila, od katere se odšteje doba amortizacije. 

 PGD Črni Vrh – predlog podpira, izpostavijo pa še, da se mora društva tudi v takih primerih obravnavati  

čim bolj enako 

Po zaključeni razpravi je upravni odbor sprejel: 

SKLEP 10: s 14 glasovi »za« je bil potrjen predlog, da se PGD Zalog nameni 6.000 € dotacije za nabavo 
rabljenega vozila 

 
Točka 7. Razno 
 
 poročilo poveljnika: 

 potrdili smo pomočnika poveljnika za tekmovanje Matjaža Tominca  

 letošnje občinsko tekmovanje bo v Zalogu 

 izobraževanje - v jeseni se bo začel tečaj za nižjega gasilskega časnika, v spomladanskem času pa 

tečaj za pripravnika 

 obravnavali smo cenik stroškov za intervencije 

 potrjen je bil načrt alarmiranja in gasilsko-operativni načrt  

 vsa društva, ki še niso imela, so s strani občine dobila AED, sami pa bomo nabavili šolski AED in lutko 

odrasle osebe, otroka in dojenčka, od Uprave za zaščito in reševanje pa smo dobili 2 IDA, 16 

pozivnikov, 2 ročni in 1 mobilno radijsko postajo  

 po neurju v Črnomlju je na poziv Regije Ljubljana I na odpravo posledic neurja odšla tudi ekipa iz naše 

zveze in sicer 3 člani iz PGD Polhov Gradec, 4 člani PGD Butajnova in 1 član PGD Dobrova z 

vozilom; zaprosili so nas tudi za naslednja 2 dni  

 na občino treba sporočiti odločitev glede omaric za AED, ker bo omarice nabavila občina 

 predsednik Gasilske zveze Dolomiti predlaga, da se za namen sanacije škode po neurju v Črnomlju, 

Gasilski zvezi Črnomelj nameni 400 EUR dotacije. Upravni odbor je sprejel:  

SKLEP 11: s 14 glasovi »za« je bil potrjen predlog, da se Gasilski zvezi Črnomelj nameni 400 € 
pomoči za odpravo posledic neurja 

 kroženje praporja po društvih – na zadnji seji upravnega odbora prejšnjega mandata je bil podan predlog, 

da bi prapor vsako leto krožil po društvih. Praporščak je Janez Kušar, ki je pripravljen to nalogo opravljati 

še v tem mandatu. Drugi praporščak je Jože Sečnik. Predstavniki PGD niso podprli tega predloga, zato 

bo za prapor zadolžen zdajšnji praporščak 

 udeležba sodnikov na regijski orientaciji - Klemen Zibelnik izpostavi problem udeležbe sodnikov za 

regijsko orientacijo. S strani zveze smo morali zagotoviti 4 sodnike, vendar odziva na poziv ni bilo. To 

predstavlja težavo pri organizaciji tekmovanja. Član UO pove, da če nima ekipe ne more dati sodnika, ker 

ga tudi težko prepriča. Ob zaključku razprave je bilo so bili člani UO s strani vodstva in poveljnika zveze 

pozvani, da se v teh primerih v društvih odzovemo in se upravičeno pričakuje vzajemno sodelovanje.   

 proslava 130 letnice v Polhovem Gradcu - ob koncu je tekla še razprava glede organizacije proslave v 

Polhovem Gradcu. Izpostavljeno je bilo sledeče:  

 zavihani rokavi niso ustrezni, treba je imeti belo srajco s kratki rokavi,  

 čevlji morajo biti črne barve 

 tekla je razprava tudi glede dolžine proslave, 

 branje društvenih priznanj je problematično oz. predolgo. Govori pa so bili pohvaljeni, ker so bili kratki 

in jedrnati 

 šoferji niso bili pravilno oblečeni in vozniki ne pozdravljajo  

 poveljniki morajo imeti pregled nad ustrezno opremljenostjo gasilcev 

 predsednik opozori predstavnika PGD Butajnova-Planina in PGD Šentjošt, da bodo na naslednjem 

občnem zboru morali izvoliti novega člana skupščine. Sedanji član je bil izvoljen v poveljstvo Gasilske 

zveze Dolomiti. Član kateregakoli organa gasilske zveze pa ne more biti istočasno tudi član skupščine.  



Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 
 
Zapisala: Predsednik: 
  Ana Oblak   Franc Zibelnik 
 


