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ZAPISNIK 
 
 
7. seje upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 21. novembra 2019 ob 18.30 uri v prostorih 
gostilne Pograjski dom v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Franc Zibelnik, Filip Božnar, Lara Žvokelj, Viktorija Bizjan Ogrin, Franc Maček, Anže 

Osredkar, Veronika Kržišnik, Breda Novak, Rok Setnikar, Franc Kožuh, Andrej Janša, 
Klemen Droftina, s pooblastilom – Agnes Pečan, Polona Gerjol 

Ostali prisotni: Andrej Piskač, Vinko Kušar, Andrej Droftina, Janez Stanovnik, Jože Sečnik, Andrej Slovša, 
Matjaž Tominec, 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 12 članov upravnega odbora in 
2 člana s pooblastilom, kar zadostuje za sklepčnost seje. 
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. 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 predlogov za odlikovanja 
7. Potrditev preimenovanj v čine 
8. Prireditve v letu 2020 
9. Razno 

 
SKLEP 36: dnevni red je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti  
 
Kratek povzetek zapisnika 6. seje Upravnega odbora poda predsednik Franc Zibelnik. Na zapisnik prisotni 
niso imeli drugih pripomb, zato je Upravni odbor sprejel: 
 
SKLEP 37: zapisnik 6. seje upravnega odbora je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 2. Poročilo predsednika in poveljnika 
 
Poročilo poveljnika: 

 v dosedanjem obdobju leta je bilo 28 intervencij, ki so bile vse manjšega obsega in sta sodelovala na 
vseh intervencijah največ po 2 PGD-ja 

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


 v mesecu septembra je bila v Metliki slovesnost ob praznovanju 150-letnice gasilstva na Slovenskem. 
Udeležba je bila zadovoljiva, verjetno pa v bodoče ne bi smel biti problem iz vsakega društva zagotoviti 
potrebno število gasilcev 

 v izvajanju je tečaj za operativnega gasilca, ki ga obiskuje 46 tečajnikov in poteka ob sobotah in 
nedeljah 

 v Vulkan-u se je mogoče prijaviti tudi na tečaj za višjega gasilskega častnika, ki poteka ob vikendih 

 predsednik poda poročilo Alenke Oven, skrbnice kompleta šolskega AED. Pripravila je 11 delavnic za 
društva, sama društva pa so uporabila komplet še na 4 vajah, uporabljen je bil tudi na obeh občinskih 
vajah v Polhovem Gradcu. Obenem predlaga, da se Alenki Oven povrne strošek izvajanja delavnic v 
višini 200 €. Na ta predlog ni bilo pripomb, zato je upravni odbor sprejel: 

SKLEP 38: predlog predsednika je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 3. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
 
Gradivo je bilo priloga vabilu. Na strani prihodkov bistvene razlike ni, razlika je le v znesku sofinanciranja 
zaščitne opreme. Med odhodki pa so se povečali stroški izobraževanja, zmanjšali pa so stroški zavarovanja, 
zdravniških pregledov, povračila stroškov intervencij. Rebalans je bil dan v razpravo. Pripomb na rebalans ni 
bilo, zato je upravni odbor sprejel: 
SKLEP 39: rebalans finančnega plana je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
Rebalans finančnega plana je priloga zapisnika. 
 
Točka 4. Potrditev druge dotacije društvom 
 
Osnova za izračun dotacije je točkovnik o delu društva v tem letu. Po pregledih društev so bile dodane točke 
za obe občinski vaji v Polhovem Gradcu. Glede na višino sredstev, ki so predvidena za drugo dotacijo, se je 
naredil izračun druge dotacije društvom.  
Razprave na izračun druge dotacije ni bilo, zato je upravni odbor sprejel:  
SKLEP 40: druga dotacija je bila potrjena z 14 glasovi »za« 
Izračun druge dotacije je priloga zapisnika. 
 
Točka 5. Občni zbori društev 
 
Razpored občnih zborov v letu 2020 je bil priložen vabilu. Ob upoštevanju dosedanjih okvirov, je predlog 
datumov občnih zborov naslednji: 

- PGD Brezje 11. 01. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Podsmreka 18. 01. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Butajnova-Planina 18. 01. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Črni vrh 25. 01. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Šentjošt 25. 01. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Dobrova 01. 02. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Zalog 01. 02. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Hruševo 08. 02. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Dvor 15. 02. 2020 ob 19.00 uri 
- PGD Polhov Gradec 22. 02. 2020 ob 19.00 uri 

 skupščina gasilske zveze je predvidena za 20. marec 2020 

 zapisniki občnega zbora se pošljejo na gasilsko zvezo v roku 30 dni od občnega zbora 
 
Točka 6. Potrditev predlogov za odlikovanje 
 
Predloge za priznanja, ki so jih poslala gasilska društva, je obravnavala komisija za veterane, zgodovino in 
odlikovanja na 6. seji. Vseh prispelih predlogov je bilo 169, od tega 24 predlogov za priznanja gasilske 
zveze, 98 predlogov za značko za dolgoletno delo, 40 predlogov za značko za delo v operativi, 6 predlogov 
za mladinsko priznanje in 1 predlog za gasilskega veterana. Komisija je predloge pregledala in vse potrdila. 
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 41: predlogi za priznanja so bili potrjeni z 14 glasovi »za« 
 
Točka 7. Potrditev preimenovanj v čine 
 
Po Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev gasilcem na aktivnost pripada napredovanje v višji čin. 
Priloga vabilu je bil seznam napredovanj.  
Upravni odbor je sprejel: 
SKLEP 42: z 14 glasovi »za« se potrdijo predlogi za napredovanje 
 
 
 



Točka 8. Prireditve v letu 2020 
 
Gasilska društva se vse pogosteje za datume svojih prireditev in veselic odločajo zelo zgodaj, ponavadi že  
takoj po končani veselici. Tako so se nekatera društva že odločila o datumu prireditve ali veselice v letu 2020 
in to tudi obvestila ostala društva v gasilski zvezi. 
Doslej znani datumi prireditev in veselic so sledeči: 
 

- PGD Butajnova-Planina 18. 04. 2020 – veselica 

- PGD Brezje 30. 05. 2020 – 75. letnica PGD in veselica 

- PGD Šentjošt 04. 07. 2020 – veselica in prevzem vozila 

- PGD Podsmreka 04. 07. 2020 – veselica 

- PGD Dvor 11. 07. 2020 – veselica in prevzem vozila 

- PGD Zalog 25. 07. 2020 – veselica 

- PGD Črni vrh 01. 08. 2020 – veselica 

- PGD Hruševo 01. 08. 2020 – veselica 

- PGD Polhov Gradec 22. 08. 2020 – veselica 

 
Točka 9. Razno 
 

 predsednica komisije za članice povabi vse članice na prednovoletno srečanje članic, ki bo v petek 30. 
novembra v gasilskem domu na Hrušovem 

 ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem je izšla knjiga »Gasilci – naš ponos«, katero je gasilska zveza po 
en izvod nabavila za vsako gasilsko društvo. Razdeljena bo po končani seji 

 kot je že bilo podano v poročilu poveljnika, se je možno prijaviti na tečaj za višjega gasilskega častnika in 
gasilskega sodnika, za katerega se je že prijavil en kandidat 

 predsednik PGD Šentjošt Klemen Droftina vabi v petek 29. novembra v večernih urah na dogodek, ko 
bodo pripeljali novo vozilo 

 
Ob koncu se predsednik vsem zahvali za vse opravljeno delo v letošnjem letu ter želi vesele praznike ter 
srečno in uspešno novo leto 2020. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
 Predsednik: 
   Franc Zibelnik 
 


