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ZAPISNIK 
 
 
5. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 22. februarja 2019 ob 19.00 uri v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva na Dobrovi. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar, Viktorija Bizjan Ogrin, Veronika Kržišnik, Breda Novak, Rok 

Setnikar, Franc Kožuh, Janez Rotar, Andrej Janša, Klemen Droftina, Ana Oblak, s 
pooblastilom – Benjamin Malovrh, Agnes Pečan 

Ostali prisotni: Andrej Piskač, Vinko Kušar, Klara Trček 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov upravnega odbora in 
2 član s pooblastilom, kar predstavlja 86% udeležbo in zadostuje za sklepčnost seje. 
 
Predsednik je predlagal dnevni red z dodatnima 6. in 7. točko: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Poročilo predsednika in poveljnika 
3. Obravnava finančnega poročila za leto 2018 
4. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
5. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2019 
6. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2019 
7. Potrditev predloga za člana komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja 
8. Razno 

 
SKLEP 24: dopolnjen dnevni red je bil potrjen z 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 4. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik. Na zapisnik prisotni 
niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
 
SKLEP 25: zapisnik 4. seje upravnega odbora je bil potrjen z 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 intervencij letos še ni bilo veliko. Bila je seja poveljstva Regije Ljubljana 1. Glavna tema je bilo 
izobraževanje – teče tečaj za nižjega častnika, ki gre h koncu, 16. marca je še zaključni praktični izpit na 
Igu, iz naše zveze tečaj obiskuje 18 kandidatov. Proti koncu gre tečaj za gasilske častnike.  

 zveza ima veliko dela s tečaji. Poteka tečaj za bolničarja, ki ga obiskuje 20 tečajnikov.  

 v mesecu aprilu se bo začel tečaj za pripravnike. Prijave tečejo preko Vulkana. Predprijav je bilo preko 
70. Tečaj traja dobrih 30 ur.  

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


Poročilo predsednika:  

 v začetku februarja je bil posvet predsednikov gasilskih zvez. Uvodoma so potekali pozdravni nagovori. 
Drugi dan je bila predstavljena nova svečana gasilska uniforma, ki se bistveno ne razlikuje od 
obstoječe, ki ostajajo veljavne. Spremembe so pri žepih, ki jih na bluzi ne bo. Ostanejo pa zavihki, 
zaradi nošenja odlikovanj. Nekaj več sprememb je pri ženskih krilih in hlačah. Blago naj bi bilo po 
novem bolj kvalitetno kot do sedaj.  

 predstavljen je bil novi Pravilnik o razvrščanju v sodelovanju z Andrejem Jurjevičem, ki je v vojski 
zadolžen za postrojavanje vojske na svečanih dogodkih.  

 predstaljena je bila tudi 150 letnica gasilstva v Metliki, ki bo septembra v Metliki.  

 bilo je kratko predavanje o usposabljanjih gasilcev, predsednik komisije za izobraževanje je podal 
smernice. Na koncu je podpredsednik CTIF-a Milan Dubravac predstavil vzdrževanje zaščitnih oblek – v 
sklopu FRAPORT-a pripravil smernice za vzdrževanje zaščitnih oblek.  

 v bodoče naj bi bil posvet za predsednike in poveljnike dvodnevni, kar je zaradi obsega programa 
dobrodošlo.  

 pove še, da je konec januarja v Polhovem Gradcu potekala seja poveljstva Gasilske zveze Slovenije. 
Ob tej priliki se v imenu poveljnika Gasilske zveze Slovenije zahvaljuje PGD Polhov Gradec. Dogodek 
je bil pohvaljen tudi s strani Gasilske zveze Slovenije. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije ima prakso, 
da se seje organizirajo po regijah. Če bo še kdaj nanesla prilika bomo to priložnost še sprejeli.  

 
Točka 3. Obravnava finančnega poročila za leto 2018 
 
Finančno poročilo je bilo priloženo kot gradivo k vabilu. Predsednik na kratko predstavi finančno poročilo: 

 na strani prihodki je znesek nekoliko višji zaradi višjega zneska požarnih taks 

 na strani odhodkov je bilo tudi nekaj manj, kot smo planirali, ker je stroške del prevoza mladine na 
ekskurzijo poravnala občina. Bistveno manj je bilo tudi pri zdravniških pregledih. Nekaj manj je bilo tudi 
na postavki zavarovanje. Dotacija društvom je toliko, kot smo planirali. Nekaj manj je tudi pri opremi. 
Ker je bila naročena v decembru, in mora biti še dobavljena. Za popravila opreme je bilo porabljeno 
nekaj več. Tudi za intervencije smo porabili manj, ker so bile intervencije manjšega obsega  

 dejansko je ostalo 26.500,00 EUR. Ker je trenutno začasno financiranje občinskega proračuna, tudi 
mesečne dotacije trenutno stojijo 

Drugih vsebinskih vprašanj na finančno poročilo za leto 2018 ni bilo, zato ga Upravni odbor predlaga v 
potrditev skupščini. 
Finančno poročilo je priloga zapisniku. 
 
Točka 4. Skupščina Gasilske zveze Dolomiti 
 
Letošnja Skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 15. marca 2019 ob 19.00 uri v Pograjskem domu v 
Polhovem Gradcu. 
Za delovno predsedstvo predsednik Franc Zibelnik predlaga: za člana Janeza Droftina in Mitjo Gregorina, za 
zapisnikarja Ano Oblak, za overovatelja pa Jožeta Kožuha (PGD Dvor) in Franca Sečnika. Za predsednico 
delovnega predsedstva pa predlaga Viktorijo Bizjan Ogrin. 
Na podan predlog ni bilo dodatnega predloga, zato je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 26: z 13 glasovi »za« se potrdi predlog delovnega predsedstva 
 
Podan je poziv, da v društvih spomnimo delegate, da se udeležijo skupščine. Predsednik gasilske zveze 
prosi PGD Polhov Gradec za izposojo govorniškega odra. Predsednik Andrej Janša se zadolži, da bo 
zagotovil dostavo v Pograjski dom.   
 
Točka 5. Obravnava plana dela in finančnega plana za leto 2019 
 
Plan dela in finančni plan za leto 2019 so bili priloga vabilu. 
Plan dela: v plan dela za leto 2019 se na predlog predsednika gasilske zveze doda se potrditev Pravilnika o 
nabavi vozil, ki je v pripravi. Poveljnik pojasni, da je v pripravo tega pravilnika potrebno vložiti veliko truda, da 
bo veljal ta in še naslednje mandate. Osnutek pravilnika bo poslan v obravnavo v vsa društva, nato ga bo 
obravnavalo poveljstvo, potrdil pa ga bo upravni odbor. 
Finančni plan: k poslanemu planu v gradivu je bil poslan popravek finančnega plana. Prihodki so približno 
enaki kot v lanskem letu. Za požarne takse ne moremo točno vedeti. Bistveno večji stroški so na postavki 
izobraževanje, kajti potekata tečaja za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika, tečaj za bolničarja, 
ki stane cca 4.000 EUR, 3 tečaji za pripravnika, razna usposabljanja na Igu. Tudi pri zdravniških pregledih bo 
strošek večji, ker bo večina gasilcev zdravniške preglede, namesto novembra in decembra 2018, opravila v 
letošnjem letu. 
Upravni odbor je mnenja, da so plani dobro pripravljeni in se jih predlaga skupščini v potrditev. 
 
 
 



Točka 6. Potrditev investicijskih sredstev za leto 2019 
 
Letošnja investicijska sredstva so namenjena PGD Šentjošt, ki nabavlja novo vozilo GVV-2. Za nabavo jim 
po veljavnem pravilniku pripada 53.900 €. 

 Andrej Janša vpraša glede investicije za PGD Šentjošt – zakaj je prišlo do spremembe, da se vse izplača 
v enkratnem znesku. 

 predsednik gasilske zveze pojasni, da se vse izplača v enem znesku zato, ker je investicijskih sredstev 
namenjenih s strani občine dovolj in ker se potrjen plan nabave vozil v letu 2019 zaključuje  

Druge razprave na predlog o delitvi investicijskih sredstev ni bilo, zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 27: z 13 glasovi »za« se potrdi predlog, da se investicijska sredstva nameni PGD Šentjošt za 

nabavo vozila GVV-2 
 
Točka 7. Potrditev predloga za člana komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja 
 
PGD Šentjošt je na letošnjem občnem zboru namesto Janka Ušeničnika potrdilo novega predsednika 
komisije za veterane v društvu. Potrjen je bil Valentin Tominec in ga predlagajo za člana komisije za 
veterane, zgodovino in odlikovanja pri Gasilski zvezi Dolomiti.  
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 28: z 13 glasovi »za« se potrdi Valentina Tominca za člana komisije za veterane, zgodovino in 

odlikovanja Gasilske zveze Dolomiti 
 
Točka 8. Razno 
 

 predsednik nadzornega odbora Andrej Piskač opozori, da po društvih uredite dostope do osebnih 
podatkov svojih članov, predvsem v Vulkan-u. To nas zavezuje GDPR. 

 prav tako predlaga, da lahko član upravnega odbora ali poveljstva, vkolikor je dalj časa odsoten in ne 
more napisati pooblastila, preko svojega e-maila sporoči na e-mail gasilske zveze koga pooblašča za 
udeležbo na seji 
SKLEP 29: z 13 glasovi »za« se potrdi predlog  

 Andrej Janša vpraša še glede povračila stroškov za tečaj bolničarja v Polhov Gradcu. Predsednik 
gasilske zveze pove, da je bil v ta namen sprejet Pravilnik, ki predvideva kakšna je cena za najem 
dvorane. Dve ceni sta – zimska in poletna sezona. Predsednik sporoči točen podatek, društvo pošlje 
račun in se stroški povrnejo.  

 potekala je še razprava glede dostopanja do Vulkan-a in pregleda osebnih podatkov v društvih. Podano 
je bilo opozorilo, da si gesla za dostop ne menja med seboj. Priporočilo je, da imajo geslo za dostop do 
Vulkan-a največ 3 – 4 osebe v društvu. Na spletni strani GZS  je izjava, ki naj jo vsak, ki ima dostop 
podpiše. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
Zapisala: Predsednik: 
  Ana Oblak   Franc Zibelnik 
 


