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ZAPISNIK 
 
 
3. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 02. oktobra 2018 ob 19.30 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, Rok Setnikar, Franc Kožuh, Janez Rotar, Andrej 
Janša, Klemen Droftina, Ana Oblak, s pooblastilom – Klara Trček 

Ostali prisotni: Andrej Piskač, Vinko Kušar 
 
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. 
 
Pred pričetkom seje predsednik predlaga, da z enominutnim molkom počastimo spomin na umrlega 
častnega poveljnika Matija Golca. 
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Poročilo poveljnika 
3. Obravnava in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
4. Razno 

 
SKLEP 12: dnevni red je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 2. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik. Na zapisnik prisotni 
niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
 
SKLEP 13: zapisnik 2. seje upravnega odbora je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo poveljnika 
 

 v letošnjem letu je bilo do sedaj 25 intervencij. Bile so vse manjše, kljub temu pa nekatere zahtevne 
(prometne nesreče, oživljanje). Poveljstvo je imelo 14. septembra 2018 sejo poveljstva  

 nabavili smo šolski AED s tremi lutkami – odraslega, otroka in dojenčka za usposabljanje. Za izposojo 
tega je zadolžena ga. Alenka Oven iz PGD Podsmreka 

 izvedeno je bilo občinsko tekmovanje v Zalogu in je bilo odlično pripravljeno 

 tečaji – 6. oktobra je testiranje za tečaj za nižjega gasilskega častnika, 19. oktobra se tečaj začne. Tečaj 
bo potekal v petek zvečer, soboto in nedeljo dopoldan. Predavanje bo na Dobrovi. 

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


 Regija Ljubljana I pa organizira tečaj za častnike. Predavanja bodo potekala na Gasilski brigadi Ljubljana. 
Vse informacije imajo poveljniki.  

 
Točka 3. Obravnava in potrditev Pravilnika o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
 
Ta točka je bila s prejšnje seje umaknjena. V tem času je prišla le pripomba iz PGD Črni Vrh, ki predlaga, da 
se nagrajujejo le pionirske ekipe. PGD Dvor pa predlaga, da se Pravilnik sprejme v obliki, kot je predlagan. 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali:  

 predsednik PGD Brezje sprašuje, če je bil predlog s strani PGD Črni Vrh argumentiran. Predlog 
argumentirajo tako da, če se že nagrajuje ekipe, naj se nagrajuje mlajše ekipe, za članske ekipe pa 
menijo, da je udeležba v smislu druženja 

 predsednik PGD Polhov Gradec pravi, da ne more biti prioriteta tekmovanje, ampak mora biti prioriteta 
operativa  

 predsednik PGD Šentjošt pravi, da ta sredstva ne bodo šla drugam, kot v opremo društva 

 predsednik gasilske zveze pravi, da je bil določen čas za pripombe na Pravilnik in ni seja namenjena za 
podajanje pripomb. Na seji se obravnavajo pripombe in se odloča, ali pripombo upoštevamo ali ne 

 poveljnik gasilske zveze pravi, če bo Pravilnik sprejet naj bodo nagrajevane vse ekipe 

 predsednik komisije za veterane Franc Maček pravi, da tisti, ki lahko izobrazi eno ekipo, pomeni to tudi 
velik prispevek k izobraževanju 

 predsednik PGD Polhov Gradec Andrej Janša sprašuje zakaj že od leta 2012 ni bilo tečaja za bolničarja 
 
Po razpravi je predsednik gasilske zveze najprej dal na glasovanje predlog PGD Črni vrh. Za predlog so 
glasovi 4 člani Upravnega odbora, 11 članov je bilo proti predlogu, zato je bil sprejet: 
SKLEP 14: z večino glasov proti, se ne upošteva predloga PGD Črni vrh 
 
Po tem je predsednik dal na glasovanje predlagani Pravilnik o nagrajevanju tekmovalnih ekip, ki velja od 01. 
julija 2018. 
Upravni odbor je prejel: 
SKLEP 15: z 9 glasovi »za« in 5 glasovi »proti«, se potrdi pravilni o nagrajevanju tekmovalnih ekip 
 
Točka 4. Razno 
 

 predsednica komisije za članice Viktorija Bizjan Ogrin poroča s seje komisije, kjer so sklenile, da 
organizirajo prednovoletno srečanje članic v soboto 24. novembra, ekskurzijo bodo pripravile v aprilu 
2019, nabavilo se bo 5 zimskih plaščev za članice, ki bodo na voljo vsem članicam v gasilski zvezi za 
udeležbo na dogodkih 

 predsednik komisije za veterane poroča, da organizirajo ekskurzijo v Deželo kozolcev, PGD Boštanj in 
ogledom Sevnice in elektrarne Blanca 

 predsednik PGD Polhov Gradec poziva vse člane upravnega odbora, da aktivno sodelujejo na sejah 
upravnega odbora, saj bo tako gasilska zveza uspešno delovala 

 predsednik gasilske zveze poroča: 

 Gasilska zveza Črnomelj se zahvaljuje vsem gasilcem, ki so pomagali pri odpravi posledic neurja s 
točo 

 zapustil nas častni poveljnik Matija Golc. Pogreba so se udeležili gasilci naše in horjulske gasilske 
zveze. Predsednik predlaga, da gasilska zveza povrne del stroškov pogostitve gasilcev po pogrebu. 
Predsednik PGD Dvor poroča, da je bilo stroškov za 285 €. Predsednik predlaga, da PGD Dvor 
povrnemo stroške v višini 150 €. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 16: z 15 glasovi »za«, se potrdi povračilo stroškov PGD Dvor ob pogostitvi gasilcev po 

pogrebu Matije Golca 

 naslednji dve nedelji bodo potekali pregledi društev, administrativni del bo ločen oz. bo opravljen po 
naknadnem razporedu 

 Občina Dobrova-Polhov Gradec nam tudi letošnje leto daje na brezplačno uporabo športne dvorane 
na Dobrovi in Polhovem Gradcu v istih terminih kot lansko sezono. Predsednik PGD Polhov Gradec 
sprašuje, če je uporaba dvorane samo za gasilce ali tudi za njihove družinske člane. Predsednik 
pojasni, da se rekreacije lahko udeležujejo tudi družinski člani 

 V mesecu oktobru bo ob petkih potekalo izobraževanje o uporabi defibrilatorja. Razpored je objavljen 
v Našem časopisu. Na izobraževanje povabite tudi ostale člane društva in krajane 

 v letu 2019 bosta morala biti občna zbora PGD Hruševo in PGD Dvor edina na določeno soboto, v 
nasprotnem primeru na občnem zboru PGD, ki bo imel občni zbor skupaj z omenjenima društvoma ne 
bo predstavnika gasilske zveze. Predloge za priznanja in odlikovanja, ki jih želite podeli na občnem 
zboru pošljite najkasneje do konca oktobra 2018. Lahko so občni zbori tudi v petek 

 naslednja seja bo skupna s poveljstvom, zato potrdite svojo udeležbo oz. odsotnost 
 
 
 



Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Zapisala: Predsednik: 
  Ana Oblak   Franc Zibelnik 
 


