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ZAPISNIK 
 
 
4. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 29. novembra 2018 ob 18.00 uri v prostorih 
gostilne Pograjski dom v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar, Viktorija Bizjan Ogrin, Franc Maček, Božidar Žvokelj, Anže 

Osredkar, Veronika Kržišnik, Breda Novak, Rok Setnikar, Franc Kožuh, Janez Rotar, Andrej 
Janša, Klemen Droftina, Ana Oblak, s pooblastilom – Klemen Zibelnik 

Ostali prisotni: Andrej Piskač, Vinko Kušar, Andrej Droftina, Jože Sečnik, Andrej Slovša, Klemen Remškar, 
Blaž Slovša, Jože Kožuh-Črni vrh, Simon Kokelj, gregor Peklaj, Marko Božnar, Bojan Oven, 
Jure Grjolj, Dominik Jesenko, Peter Skopec, Jože Kožuh 

 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 14 članov upravnega odbora in 
1 član s pooblastilom, kar predstavlja 100% udeležbo in zadostuje za sklepčnost seje. 
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Poročilo predsednika in poveljnika 
3. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
4. Potrditev druge dotacije društvom 
5. Občni zbori društev 
6. Potrditev predloga za člana komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja 
7. Potrditev predlogov za odlikovanja 
8. Potrditev preimenovanj v čine 
9. Razno 

 
SKLEP 17: dnevni red je bil potrjen z 15 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 3. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik. Na zapisnik prisotni 
niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
 
SKLEP 18: zapisnik 3. seje upravnega odbora je bil potrjen z 15 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 v obdobju januar – november je bilo 31 intervencij, na vseh sta sodelovala največ po 2 PGD-ja. Bilo je 
nekaj intervencij, kjer se je oživljalo onemogle osebe, bilo je črpanje vode, odstranjevanje sršenov in 
samo en klasičen požar 
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 v tem času poteka tečaj za nižjega gasilskega časnika, kjer se izvajajo praktične vaje, v mesecu 
januarju pa bodo še izpiti 

 pohvali PGD Polhov Gradec za odlično pripravljeno in izvedeno občinsko vajo. Analiza te vaje se bo 
opravila na naslednji seji poveljstva 

 na zadnji seji poveljstva je bilo dogovorjeno, da se pošlje kandidate (samo številčno) za tečaje v letu 
2019. Ker podatkov niso poslali vsi, naj ostali pošljejo podatke do 15. decembra 2018 (za vse tečaje). 
Da se bo tečaj izvajal jih mora biti prijavljenih vsaj 25 kandidatov 

Poročilo predsednika:  

 srečanje z županom je prestavljeno na januar, o točnem datumu boste obveščeni  

 sredi oktobra je Uprava za zaščito in reševanje organizirala sestanek s predstavniki gasilskih zvez in 

GEŠP.  

 najprej so predstavili število dogodkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki jih je za cca 20% 

manj kot v istem lanskem času 

 vodja centra prosi vse vodje vaj, da kljub temu, da se že dogovorijo za proženje sodelujočih, cca 15 

minut pred vajo še enkrat pokličejo na ReCo, da jih spomni na proženje društev 

 opozorili so nas na ažuriranja podatkov v Vulkan-u 

 veliko poudarka je bilo na prvih posredovalcev. Mnenja o prvih posredovalcev so bila deljena. Naše 

stališče je bilo, da ReCo na zahtevo reševalcev še vedno proži lokalno društvo 

 v razpravi Jure Grjolj poudari, da se delo prvega posredovalca jemlje vse preveč lahko. Tudi v 

bodoče se bodo lokalna društva aktivirala v takem primeru na zahtevo reševalcem in ne avtomatsko 

z ReCO 

 poveljnik PGD Dvor Gregor Peklaj predlaga, da na naslednji seji poveljstva predstavi, kako to poteka 

v njihovem društvu 

 naslednje leto se bo v jesenskem času v organizaciji Regije Ljubljana I začel tečaj za sodnika. Kandidat  

mora imeti čin nižji gasilski častnik.  

 
Točka 3. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Gradivo je bilo priloga vabilu. Na strani prihodkov bistvene razlike ni. Več je iz naslova požarnih taks, 
sofinanciranja zaščitne opreme in zdravniških pregledov. Med odhodki pa so se povečale postavke za 
nabavo opreme in nabavo vozil. Ostale postavke pa so se zmanjšale. Pri postavki izobraževanje bo 
potrebno rezervirati sredstva za tečaj za nižjega gasilskega častnika, ki bo končan v letu 2019. 
Rebalans je bil dan v razpravo. Pripomb na rebalans ni bilo, zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 19: rebalans finančnega plana je bil potrjen z 15 glasovi »za« 
Rebalans finančnega plana je priloga zapisnika. 
 
Točka 4. Potrditev druge dotacije društvom 
 
Osnova je točkovnik po pregledih društev. Dodatne točke so za sektorsko vajo za Šentjošt in Butajnovo, ker 
so bile točke pozabljene in so sedaj naknadno priznane. Glede na višino sredstev, ki so predvidena za drugo 
dotacijo, se je naredil izračun.  
Razprave na izračun druge dotacije ni bilo, zato je upravni odbor sprejel:  
SKLEP 20: druga dotacija je bila potrjena z 15 glasovi »za« 
Izračun druge dotacije je priloga zapisnika. 
 
Točka 5. Občni zbori društev 
 
Razpored občnih zborov v letu 2019 je bil priložen vabilu. Pri večini je bil upoštevan dosedanji časovni okvir, 
razen pri PGD Dvor in PGD Hruševo, ker s tema dvema društvoma ne more imeti nihče drug občnega zbora, 
zaradi udeležbe predsednika oz. poveljnika na občnem zboru matičnega društva 

 predsednik PGD Polhov Gradec Andrej Janša predlaga, da naj bi v sektorju bil le po en občni zbor na 
isti dan.  

 predsednik gasilske zveze predlaga, da bi imel PGD Polhov Gradec občni zbor 02. marca 2019. S tem 
se ni strinjal predsednik PGD Polhov Gradec. Drug možen termin je 16. februar 2019, skupaj z PGD 
Šentjošt. S tem terminom se je predsednik PGD Polhov Gradec strinjal. Občni zbori se bodo izvajali po 
naslednjem vrstnem redu: 
- PGD Brezje 12. 01. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 19. 01. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 19. 01. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 26. 01. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 02. 02. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 02. 02. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 09. 02. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 16. 02. 2019 ob 19.00 uri 



- PGD Šentjošt 16. 02. 2019 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 23. 02. 2019 ob 19.00 uri 

 skupščina gasilske zveze je predvidena za 15. marec 2019 in ne 16.marca 2019, kot je bilo dogovorjeno 
na seji 

 zapisniki občnega zbora se pošljejo na gasilsko zvezo v roku 30 dni od občnega zbora 
 
Točka 6. Potrditev predloga za člana komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja 
 
Po statutu gasilske zveze ima lahko vsako društvo v vsaki komisiji svojega člana. V komisiji za veterane zdaj 
nimata svojega člana PGD Butajnova-Planina in PGD Zalog. Sedaj PGD Butajnova-Planina za člana 
komisije za veterane predlaga Jožeta Sečnika. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 21: z 15 glasovi »za« se potrjuje Jožeta Sečnika za člana komisije za veterane 
 
Točka 7. Potrditev predlogov za odlikovanje 
 
Komisija veterane, zgodovino in odlikovanja se je sestala pred 14 dnevi. Vseh prispelih predlogov je bilo 88. 
Komisija je potrdila vse, razen enega. Za priznanje za posebne zasluge gasilske zveze ima predsednik 
gasilske zveze možnost dati mnenje na podane predloge. Zavrnjen je bil predlog za Janeza Kušarja z 
obrazložitvijo, da je ob 20 letnici je dobil zlato plaketo za isto delo, kot je zdaj predlagan za priznanje gasilske 
zveze za posebne zasluge. Mnenje predsednika gasilske zveze je, da za isto delo ne moreš dobiti priznanja 
dvakrat. Predsednik gasilske zveze pojasni, da mora biti obrazložitev za državno odlikovanje obširna in 
temeljita, v nasprotnem primeru bo tak predlog na Gasilski zvezi Slovenije lahko zavrnjen. Predsednik 
gasilske zveze poziva, da društva pošiljajo predloge v roku, ki je določen. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 22: z 15 glasovi »za« se potrdijo predlogi za odlikovanje 
 
Točka 8. Potrditev preimenovanj v čine 
 
Po Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev gasilcem na aktivnost pripada napredovanje v višji čin. 
Priloga vabilu je bil seznam napredovanj. Naknadno so bila podeljena še 4 napredovanja. Upravni odbor je 
sprejel: 
SKLEP 23: z 15 glasovi »za« se potrdijo predlogi za napredovanje 
 
Točka 9. Razno 
 

 častni poveljnik Jože Kožuh predlaga oz. daje v razmislek, da se tudi društvom, ki nabavljajo rabljena 
vozila nameni več sredstev, kot smo jim namenili v zadnjem obdobju. Predsednik pojasni, da se pripravlja 
nov Pravilnik o nabavi vozil in opreme in bomo ta predlog obravnavali in ga tudi vnesli v nov pravilnik. S 
tem se strinja tudi pomočnik poveljnika za opremo in tehniko, da določimo sofinanciranje rabljenih vozil , s 
poudarkom na štirikolesnem pogonu. Skupina za pripravo novega pravilnika ima sestanek 07. decembra 
2018 v Dvoru 

 predsednik PGD Polhov Gradec Andrej Janša pojasni, da vrednost novih vozil rastejo in vozilo glede na 
vrednost ne »oddela« svojega namena 

 nekatera gasilska društva že imajo določene datume za veselice v letu 2019: 

 PGD Butajnova-Planina – 26. april 

 PGD Šentjošt – 06. julij 

 PGD Dvor – 13. julij 

 PGD Zalog – 27. julij 

 PGD Črni vrh – 03. avgust 

 PGD Polhov Gradec – 24. avgust 

 praznovanje 150-letnice gasilstva v Metliki – 07. in 08. september 

 ker se pojavljajo vprašanja, v kakšni obleki se udeležujemo sej, predsednik odgovori, da je udeležba v 
civilu oz. v gasilski uniformi, če bo na vabilu posebej napisano 

 šolski AED s 3 lutkami, ki je bil nabavljen je na voljo za izposojo. Odziv društev je velik in so si ga nekateri 
že izposodili. 

 
Ob koncu se predsednik vsem zahvali za uspešno delo v letošnjem letu ter želi vesele praznike ter srečno in 
uspešno novo leto 2019. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
Zapisala: Predsednik: 
  Ana Oblak   Franc Zibelnik 
 


