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ZAPISNIK 
 
 
6. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 28. junija 2019 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar, Viktorija Bizjan Ogrin, Božidar Žvokelj, Anže Osredkar, 

Veronika Kržišnik, Breda Novak, Rok Setnikar, Franc Kožuh, Janez Rotar, Andrej Janša, 
Klemen Droftina, s pooblastilom – Klemen Zibelnik, Janez Kušar, Polona Gerjol 

Ostali prisotni: Andrej Piskač 
 
Sejo je vodil predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Zibelnik. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: predsednik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov upravnega odbora in 
3 člani s pooblastilom, kar predstavlja 100% udeležbo in zagotovljeno sklepčnost seje. 
 
Predsednik je predlagal dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti 
2. Poročilo poveljnika 
3. Potrditev Pravilnika o nabavi vozil in opreme 
4. Obravnava in potrditev vrstnega reda nabave vozil 
5. Potrditev prve dotacije društvom 
6. Potrditev preimenovanj v čine 
7. Razno 

 
SKLEP 30: dopolnjen dnevni red je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 5. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik. Na zapisnik prisotni 
niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
SKLEP 31: zapisnik 5. seje upravnega odbora je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo poveljnika 
 

 v letošnjem letu je bilo 15 intervencij, ki so bile manjšega obsega. Le zadnja, ko je bila delovna nesreča 
v Brezju in kjer se je hudo poškodoval domačin, je bila za sodelujoče naporna. Za profesionalen pristop 
sta PGD Brezje in PGD Dobrova dobili pisno pohvalo in zahvalo tudi od Službe za nujno medicinsko 
pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana 

 končali smo s spomladanskim izobraževanjem, ko so se končali 3 tečaji za gasilca pripravnika, tečaj za 
bolničarja in tečaj za nižjega gasilskega častnika. Vseh tečajev se je udeleževalo 108 tečajnikov 

 za občinsko tekmovanje moramo zagotoviti 4 vmesne sodnike za mladinsko štafeto in 2 vmesna 
sodnika za člansko štafeto. Poveljniki pošljejo imena do srede 03. julija 2019 

 

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


Točka 3. Potrditev Pravilnika o nabavi vozil in opreme 
 
Zaključuje se sedanji vrstni red nabave vozil, zato je bila prilika, da popravimo Pravilnik o nabavi vozil in 
opreme. Zato je bila imenovana delovna skupina, ki je pripravila osnutek novega Pravilnika o nabavi vozil in 
opreme, ki je bil poslan po sektorjih, kjer so bile obravnave in poslane pripombe. Delovna skupina je vse 
pripombe obravnavala in smiselne pripombe in predloge uvrstila v nov Pravilnik o nabavi vozil in opreme. 
Popravljen Pravilnik o nabavi vozil in opreme je bil poslan na vsa društva in določen rok, do katerega lahko 
društva še podajo pripombe. V določenem roku ni prispela nobena pripomba, kar kaže, da je delovna 
skupina dobro pripravila Pravilnik o nabavi vozil in opreme. 
Predsednik gasilske zveze na kratko predstavi Pravilnik o nabavi vozil in opreme in poda bistvene točke tega 
pravilnika, v katerem je določeno sofinanciranje nabave novih in rabljenih vozil, rabljenih podvozij, popravilo 
in zavarovanja vozil in nabava, predvsem zaščitne opreme. Pravilnik je obravnavalo tudi poveljstvo in bilo 
mnenja, da je pravilnik dobro pripravljen in primeren za potrditev na Upravnem odboru. 
V razpravi je na dodatna vprašanja predsednik gasilske zveze odgovarjal in še dodatno pojasnil pravilnik. 
Tudi upravni odbor smatra, da je pravilnik dobro pripravljen, zato je sprejel: 
SKLEP 32: Pravilnik o nabavi vozil in opreme je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 4. Obravnava in potrditev vrstnega reda nabave vozil 
 
Z nabavo vozila PGD Šentjošt v letošnjem letu se je realiziral plan nabave vozil, ki je bil sprejet leta 2011. V 
tem mandatu imajo v planu nabaviti nova vozila PGD Dvor, PGD Zalog in PGD Dobrova. Z vsemi društvi jer 
že opravljen razgovor, na katerem so društva predstavila predloge o nabavi vozil in leto nabave. PGD Dvor 
ima plan nabave vozila GVM v letu 2020, PGD Zalog prav tako GVM v letu 2021 s prevzemom ob 70-letnici 
PGD v letu 2022, PGD Dobrova pa AC 24/70 v letu 2022 oz. 2023. PGD Zalog je bil dan predlog, da naj 
razmislijo o nabavi terenskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP. Za nabavo vozil bomo namenili 
investicijska sredstva. O vrstnem redu nabave vozil je razpravljalo tudi poveljstvo in se strinjalo s podanim 
predlogom. 
Na podan predlog ni bilo pripomb, zato je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 33: vrstni red nabave vozil je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 5. Potrditev prve dotacije društvom 
 
Tako kot lansko leto je tudi v letošnjem finančnem planu za prvo dotacijo namenjenih 600 €, razlika pa se bo 
izplačala na osnovi točkovnika konec leta. 
Na podan predlog ni bilo pripomb, zato je Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 34: predlog prve dotacije v višini 600 € je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 6. Potrditev preimenovanj v čine 
 
Kot je v svojem poročilu že omenil poveljnik, so bili izvedeni 3 tečaji za gasilca pripravnika in tečaj za nižjega 
gasilskega častnika. Tečaj za gasilca pripravnika je uspešno končalo 70 tečajnikov, tečaj za nižjega 
gasilskega častnika pa 17 tečajnikov.  
Ker tečaj za gasilca pripravnika še ni zaključen v Vulkan-u, le-tem še nismo mogli podeliti čina, prav tako 
bolničarjem. Podeljeni pa so bili čini za nižjega gasilskega častnika. 
Po Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev gasilcem, ki opravijo tečaj pripada napredovanje v čin. 
Seznam napredovanj je bil priloga vabilu. Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 35: s 15 glasovi »za« se potrdijo predlogi za napredovanje 
  
Točka 7. Razno 
 

 Janez Kušar ponovno izpostavi pobudo, da bi za prapor vsako leto bilo zadolženo posamezno društvo. 
Predsednik gasilske zveze pojasni, da dokler se on, kot aktualni praporščak ne odloči, da bo prenehal 
opravljati to nalogo, o tem ne bomo razpravljali 

 Klemen Droftina, predsednik PGD Šentjošt, pove o aktivnostih pri nabavi vozila. Podvozje so že pripeljali 
na ogled v domači kraj ter ga takoj odpeljali k izdelovalcu nadgradnje. Vozilo naj bi bilo dokončano do 
sejma zaščite in reševanja v oktobru 

 Viktorija Bizjan Ogrin poroča o ekskurziji članic, katere se je udeležilo samo 30 gasilk iz treh gasilskih 
društev.  

 
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 
 
 Predsednik: 
   Franc Zibelnik 
 


