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ZAPISNIK

10. rednega občnega zbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bil dne 09. aprila 2005 ob 19.00 uri v dvorani
gasilskega doma v Zalogu.

Prisotni:
•  izvoljeni delegati prostovoljnih gasilskih društev:

Božidar Žvokelj, Andrej Sečnik, Jože Kožuh, Franc Smrtnik, Janko Rožnik, Rafael Peklaj, Vinko Kušar,
Janez Stanovnik, Ivica Vesel, Urška Jankovec

•  izvoljeni člani organov Gasilske zveze:
 Franc Bradeško, Franc Maček, Janez Droftina, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Anica Tomšič, Anton Sečnik,
 Andrej Cankar, Viktorija Bizjan, Matija Golc, Franc Kožuh, Marjan Peklaj, Marko Gerjolj, Franc Koprivec,
 Andrej Slovša, Matjaž Tominec, Franc Sajovec, Filip Božnar, Srečo Sečnik, Zvone Urbančič, Franc Sečnik,
 Janez Kristan, Boris Koritnik, Andrej Droftina, Franc Založnik

•  ostali člani organov Gasilske zveze:
 Andrej Plestenjak, Franc Cankar, Aleksandra Bizjan, Anton Setnikar, Franc Rotar, Janko Završnik, Jože
 Sečnik, Mateja Sečnik, Joži Božnar, Slavka Škof, Janja Šifrer, Jože Bizjan, Janez Dolinar, Ivan Šubic,
 Franc Zibelnik

•  gosti:
 - predstavnik Gasilske zveze Slovenije Tone Podobnik
 - predstavnik Regije Ljubljana 1 Jože Vidmar
 - predstavnik Gasilske zveze Brezovica Janko Židanek, Andrej Japelj
 - predstavnik Gasilske zveze Medvode Franci Jeraj, Stanko Kopač
 - predstavnik Gasilske zveze Horjul Janez Šuštaršič, Andrej Kozjek
 - predstavnik Gasilske zveze Vrhnika Ivan Turk, Vinko Keršmanc
 - predstavnik CZ Občine Dobrova-Polhov Gradec Milan Velkavrh
 - predstavnik komisije za požarno varnost občine
   Dobrova-Polhov Gradec Viktor Prosen

Odsotni:
Janez Kušar, Roman Pustavrh, Igor Pečan, Pavel Malovrh, Ivan Mlinar, Janez Gregorin, Tomaž Kržišnik,
Jani Koprivec, Klemen Peklaj, Klemen Hribernik, Marko Češnovar, Izidor Tominc, Darja Plestenjak, Mojca
Rotar, Jana Grjol, Urška Prosen, Jožica Borštnar

Občni zbor je začel predsednik Gasilske zveze Dolomiti Franc Bradeško ter pozdravil vse prisotne delegate
gasilskih društev, predstavnika Gasilske zveze Slovenije, Regije Ljubljana I, predstavnike sosednjih gasilskih
zvez, člana štaba CZ občine Dobrova-Polhov Gradec ter člane odbora za obrambo in požarno varnost občine
Dobrova-Polhov Gradec. Vse prisotne je pozval, da z eno minutnim molkom počastimo spomin vseh gasilcev, ki
so v preteklem letu umrli in zapustili gasilske vrste ter spomin na papeža Janeza Pavla II, katerega pogreb je bil
včeraj.



Na zadnji seji predsedstva Gasilske zveze Dolomiti je bil sprejet sklep, da današnji občni zbor vodi delovno pre-
dsedstvo v sestavi:

 - predsednica Viktorija Bizjan
 - član Matjaž Tominec

Franc Kožuh
 - zapisnikar Franc Zibelnik
 - overovatelj Franc Koprivec

Anica Tomšič
 - verifikacijska komisija Franc Maček

Marko Gerjolj
Andrej Cankar

Delovno predsedstvo je bil potrjeno s 36 glasovi »za«.
Delovno predsedstvo je zasedlo svoje mesto in predsednica delovnega predsedstva se je zahvalila za zaupanje
z željo, da bo občni zbor potekal po dnevnem redu in v skladu s poslovnikom.
Pred nadaljevanjem občnega zbora je predsednica delovnega predsedstva podal poslovnik o delu občnega
zbora.
Ker na poslovnik ni bilo pripomb, je predsednica delovnega predsedstva dala poslovnik v potrditev, ki je bil potr-
jen z 36 glasovi »za«.
Poslovnik je sestavni del zapisnika.
Nato je predlagala dnevni red občnega zbora:

 1. Otvoritev in pozdrav prisotnim
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Sprejem poslovnika občnega zbora
 4. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika, komisij in nadzornega odbora za leto 2004
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Razprava na podana poročila
 7. Pozdrav gostov
 8. Izvolitev delegata za plenum Gasilske zveze Slovenije
 9. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2005
 10. Razno in zaključek občnega zbora

Dnevni red je bil potrjen s 31 glasovi »za«.

Točka 4. Poročilo predsednika, poveljnika, blagajnika, komisij in nadzornega odbora

Poročilo predsednika Gasilske zveze Dolomiti
Gasilska dejavnost na našem območju ima že kar zavidljivo tradicijo, saj le za 19 let zaostajamo za najstarej-
šim gasilskim društvom, ki obstaja že 137 let. Veseli smo lahko, da tudi po operativni usposobljenosti in organi-
ziranosti ostajamo kar v vrhu te dejavnosti.
    Tretje leto dela predsedstva v taki sestavi smo zaključili. Večje spremembe, ki so bile izvedene v prvem letu
smo nekako izpilili do take mere, da sedaj potekajo dokaj umirjeno. Ker je tehnika brez znanja in usposobljenos-
ti nesmiselna smo, tako kot že naši predhodniki veliko pozornost vseskozi namenjali izobraževanju. Načrtno pri-
dobivanje novih usposobljenih gasilcev je obrodilo lepe sadove, saj smo v preteklem letu pridobili 60 mladih us-
posobljenih gasilcev ter 20 pripravnikov. Vsi ne bodo imeli začetnega zagona do veteranskega statusa. Koliko
pa jih bo kljub temu vztrajalo v gasilstvu, pa je v največji meri odvisno od vodstev posameznega društva, kako
jih bodo vključili v organe vodenja in operativne ekipe. Mladi se sigurno ne bodo počutili pravi gasilci, če jim bo-
mo stari in ovenčani z raznimi medaljami za dolgoletno delo oziroma prisotnost zatrjevali, da dokler bo vsaj naj-
manjši prst še migal ne gremo od tod, saj bi se itak vse podrlo, če nas ni zraven. Dobri in uspešni bomo takrat,
ko bomo lahko po mandatu ali dveh rekli, da smo prenesli svoje izkušnje na mlajše z novo energijo. Članice vse
preveč radi obravnavamo kot nekaj posebnega čeprav gredo čez vsa ista izobraževanja kot člani. Veseli smo
lahko rezultatov, ki so jih naše dosegle z vključevanjem v operativo. Velika zasluga gre tudi štabu civilne zašči-
te, ki je dodatno izšolal večje število članic za nudenje prve pomoči. In pa celo prve nosilke dihalnega aparata
smo pridobili. S tem se res ne more pohvaliti veliko društev daleč naokoli. Še kar nekaj  drugih znanj so pridobili
člani naših društev. Veliko dela pri pripravi mladine za kasnejše delo v operativi opravi že komisija za mladino,
ki se skrbno ukvarja z njimi in jih zbira na raznih srečanjih na gasilsko tematiko. Poudariti pa moram, da tudi tis-
tih, ki so se v preteklosti prizadevali, da smo lahko nadaljevali na takem nivoju ne pozabljamo. Za to skrbi komi-
sija za veterane.
    Oprema in vozila se vztrajno izboljšujejo. Tukaj je bila mogoče dediščina naših predhodnikov zaradi znanih
razlogov  malo slabša. Poudariti je potrebno, da v preteklosti ni bilo takega posluha za razvoj te humanitarne
dejavnosti. V preteklem letu smo predali v uporabo dve vozili, ena investicija je bila  pričeta že v prejšnjem letu,
saj je takega obsega, da jo PGD Dvor ni moglo kljub pomoči v mejah zmožnosti zaključiti. Oba društva, ki sta v
preteklem letu predala v uporabo moderno pridobitev, bosta s tem lahko zagotavljala požarno varnost svojim
krajanom in pa po potrebi tudi širšem okolju. V primeru, če bomo lahko tako nadaljevali se bomo približali do le-



ta 2009 taki opremljenosti, kot je določa odredba, tako na tehničnem, kot na področju usposobljenosti. Pri tem
se pojavi težava, da mora vsako društvo imeti usposobljenega orodjarja, kdo in kako se ga pa usposobi pa še
država ne ve.
    Sodelovanje s sosednjimi zvezami poteka korektno v okviru potreb. Še posebej je razvidno sodelovanje druš-
tev, ki mejijo na društva iz sosednjih zvez. Tradicionalno dobro poteka skupna organizacija tekmovanja z Gasil-
sko zvezo Horjul in Gasilsko zvezo Brezovica. Podobno kot tekmovanje se dogovarjamo za bodoče organiziran-
je aktivnosti gasilske mladine. Skupno bi lahko organizirali kviz in orientacijski tek.  Aktivno sodelujemo tudi po-
vezani v Regijo Ljubljana l, kjer smo trenutno tudi predsedujoči. Menim, da s svojimi idejami ustvarjamo pogoje,
ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu povezovanju na tem nivoju. Kar nekaj razprav na tem nivoju je bilo v času
pripravljanja in usklajevanja zakona o gasilstvu. Prav tako izpolnjujemo vse naloge do Gasilske zveze Slovenije.
    Finančno poslovanje je potekalo po sprejetem finančnem načrtu in v skladu z programom opremljanja do leta
2009. Zavedamo se, da sredstva, ki ostanejo za delovanje posameznih društev niso velika, vendar se z pomoč-
jo točkovnika za vrednotenje aktivnosti društev da ugotoviti, da se tudi z aktivnostjo v društvu le-te lahko pove-
čajo. Ko pa bo kdo izdal potrdilo, da si ni potrebno prizadevati za predpisano opremljenost društev do leta 2009,
bom pa z veseljem soglašal z razdelitvijo vseh sredstev. S tem bi si precej zmanjšali obseg dela.
    Sicer smo sredstva razdelili po naslednjem ključu: 59,43 % za nabavo in popravilo opreme in tehnike, 3,98
% za izobraževanje, 3,51 % za tekmovanja, 5,21 % za zavarovanja, 2,76 % za delovanje komisij, 6,47 % za
delovanje društev in sektorjev ter 18,64 % za vse ostale dejavnosti. Iz poročil na občnih zborih društev je tudi
razvidno, da finančno bogastvo ni nujno povezano z obsegom dejavnosti. Se pa seveda strinjam, da brez finan-
čnih sredstev pa ne gre.
    Pregledi društev pokažejo, da so društva dobro pripravljena, dobro skrbijo za opremo, saj se v redko katerem
društvu pokaže, da pred tem ni bilo nobene volje za delo z metlo in krpo. Program spremljanja dela čez vse leto
pa stimulira tiste, ki so pri svojem delu bolj dosledni.
    Prireditve v letu so uspele sorazmerno dobro po organizacijski plati. Malo manj  pa je bilo pripravljeno deliti
veselje z gasilcem vreme. PGD Brezje in PGD Dvor sta praznovali 60 obletnico delovanja, PGD Hruševo pa 50
obletnico. Svojo prvo desetletnico delovanja je obeležila tudi Gasilska zveza Dolomiti in ob tej priliki smo razvili
tudi prapor katerega je slovesno razvil prvi predsednik gasilske zveze Dolomiti, sedaj župan Občine Dobrova–
Polhov Gradec g. Lovro Mrak. Takrat smo delovali še skupaj z sedanjo gasilsko zvezo Horjul.
    Kot je razvidno iz poročila pomočnika poveljnika za tekmovanje smo na tem področju dosegli izvrstne rezulta-
te saj se je ekipa mladink iz Polhovega Gradca potegovala za uvrstitev na gasilsko olimpiado, za kar jim je na
koncu zmanjkalo le kanček sreče. Na tekmovanju v okviru zveze so bili doseženi zavidljivi časi. Dobro pripravl-
jenost pa so potem prikazali tudi na regijskem tekmovanju v Vodicah, kjer so se ekipi mladink in pionirk iz
Šentjošta in ekipa pionirjev iz Dvora uvrstili in državno prvenstvo. Za uspeh jim čestitamo.
    Delovanje informacijskega sistema Vulkan so društva iz naše zveze osvojila do te mere, da imamo danes
evidentirano članstvo in tudi opremo predvsem v društvih, ki so preteklo leto kandidirala na razpisu za sofinan-
iranje nabave zaščitne in reševalne opreme. Dokončati pa morajo vnos opreme vsa društva, da bomo lahko
kandidirali za sofinanciranje zaščitnih oblek, ki so bile nabavljene jeseni.
    Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste karkoli prispevali za boljšo varnost občanov še posebej tistim, ki ste
prispevali veliko prostega časa v ta namen in se poleg tega še izpostavljali nevarnostim poškodb in na koncu še
obtožb tistih, ki vsako stvar poskušajo meriti preko sodišč. Posebno bi se rad zahvalil tudi županu in tudi članom
občinskega sveta za podpiranje naše dejavnosti.
    V letu katerega smo že krepko načeli pa želim vsem gasilcem obilo zdravja in dobre volje v zasebnem življen-
ju, v gasilskem pa malo dela in velike rezultate.

Z gasilskim pozdravom      NA POMOČ

Poročilo poveljnika Gasilske zveze Dolomiti
Leto 2005 je za nami, zato se bomo zdaj ozrli nazaj in povedali, kako uspešni smo bili na operativnem podro-čju
in kako smo skrbeli za požarno varnost v naši občini. Poveljstvo je imelo štiri seje in eno skupno sejo s pred-
sedstvom. Sodelovali smo z vsemi PGD v naši zvezi. Udeležili smo se sej poveljstva Regije Lj 1 in regijskega
sveta, kakor tudi posvetov v organizaciji GZ Slovenije. Tudi letos smo opravljali redarsko službo ob začetku šol-
skega leta v OŠ Polhov Gradec, Črni Vrh in Šentjošt. Udeležili smo se proslave občinskega praznika in skozi
vse leto skrbeli za boljšo požarno varnost v občini, tako da smo letos imeli eno intervencijo manj kot v letu 2004.
INTERVENCIJE
    V letu 2005 smo imeli 24 intervencij. Na njih je sodelovalo 379 gasilcev, ki so opravili 1462 ur z 52 vozili. Vse
intervencije so bile zadovoljivo rešene, posebno dobro je bila izpeljana največja, ki je potekala 30. avgusta ob
10.35 na Srednjem vrhu 14. Požar je nastal na zelo velikem gospodarskem poslopju, zaradi česar je prišlo do
zelo velike požarne obremenitve, še zlasti zaradi bližine sosednjih objektov.
    Lahko rečemo, da je bila ta intervencija res odlično izpeljana, saj se je v dopoldanskem času zbralo 64 res
pravih operativcev. Seveda je najboljšo in odgovorno vlogo opravil vodja  intervencije - poveljnik PGD Črni Vrh.
Naš največji uspeh pa je dejstvo, da se na intervenciji nobeden od gasilcev ni poškodoval.
OPREMA
    V lanskem letu sta bili največji pridobitvi dve gasilski vozili: PGD Brezje GV-V1 in PGD Dvor GVC 16/25. Ga-
silska zveza Dolomiti je finančno pomagala s pomočjo občine, kolikor je bilo to možno. Nabavljenih je bilo 14 ko-
mpletov zaščitne obleke in nekaj drobnega orodja.



POPRAVILA OPREME IN TEHNIKE
    Največji strošek ponovno predstavljajo popravila pozivnikov in UKV postaj ter izrabljene baterije za UKV po-
staje. Do okvar na vozilih je prihajalo na intervencijah ob obremenitvah, na prenosnih MB pa zaradi starosti. Ob-
novljena pa je bila tudi karoserija na GV-1 v PGD Dobrova.
TEKMOVANJA
    Z našimi rezultati na tekmovanjih moramo biti zadovoljni, še posebno z rezultati pionirk PGD Šentjošt, pionir-
jev PGD Dvor in mladink PGD Šentjošt. Pohvale pa so bile deležne tudi ekipe, ki so se uvrstile na tekmovanje
Regije Ljubljana 1. Veseli me, da je tudi obnašanje predvsem po tekmovanju zgledno, saj sami lahko največ pri-
spevamo k dobremu ugledu gasilca v javnosti.
    Več v poročilu mojega pomočnika za tekmovanja.
DELOVANJE SEKTORJEV
    Delo sektorjev naj bi pomenilo vsaj toliko vaj na leto, kolikor je društev v sektorju. V lanskem letu je sektor Še-
ntjošt izvedel 2 vaji, sektor Polhov Gradec 3 vaje in sektor Dobrova 1 vajo. Zaključimo lahko, da je delo dveh se-
ktorjev zadovoljivo enega pa nezadovoljivo.
IZOBRAŽEVANJE
    Na tem področju je bil narejen korak naprej, tako da je stanje dokaj boljše kakor v letu 2004. Seveda se je
spet izkazala slaba prisotnost. Na nadaljevanju tečaja za gasilca je bil velik izpad obiska pri tistih, ki so obisko-
vali začetni tečaj.
    V letu 2005 je uspešno končalo osnovni tečaj za gasilca 20 gasilcev, nadaljevalni tečaj za gasilca 60 gasil-
cev, tečaj za vodjo enot 6 gasilcev, 1 gasilec je opravil tečaj za poveljnika društva
SPECIALNOSTI
    Tudi na področju specialnosti so se naši člani udeleževali tečajev in uspešno zaključili tečaje in sicer za men-
torja mladine 3 gasilci, za nosilca IDA 1gasilec, za tehnično reševanje 3 gasilci in za uporabnika UKV postaj 49
gasilcev. Skupaj je v lanskem letu uspešno opravilo razne tečaje 143 gasilcev
    Potrebno bo vložiti še veliko truda v izobraževanje gasilcev, posebno še v PGD. Vem, da je problem čas in
izostanek z delovnega mesta. Tukaj bo morala svoje prispevati država in GZ Slovenije ter stvari urediti in ne le
nalagati nove naloge ter pisati zakone.
OKTOBER-MESEC POŽARNE VARNOSTI
    Poleg pregleda društev smo po dolgem času izvedli občinsko vajo na osnovno šolo Polhov Gradec. Sodelo-
vala so vsa PGD, kakor tudi nekatera iz sosednje GZ Horjul (osrednja enota PGD Horjul), GZ Ljubljana (PGD
Bizovik) in Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana.
    Vaja Šola 2005 je bila dobro izpeljana. To je bila dobra vaja za celotno poveljstvo GZ Dolomiti. Tako smo la-
hko ugotovili, kako smo usposobljeni ob morebitni večji nesreči ali katastrofi. Izkazalo se je, da smo enkratna
ekipa in smo sposobni marsikaj izpeljati in postoriti na strokovni ravni.
SODELOVANJE S CIVILNO ZAŠČITO
    Tudi v letu 2005 je bilo sodelovanje z CZ občine zelo dobro. Lahko rečem, da še boljše kakor v letu poprej.
Na vaji Šola 2005 je sodeloval Štab CZ z njegovimi pripadajočimi ekipami. Na tej vaji so vse zadane naloge re-
sno in konkretno izpeljali. Več o delu operative si lahko ogledate v poročilu mojih pomočnikov in podpoveljnikov
GZ Dolomiti. Moram pa še omeniti, da je delo za nas operativce zelo nevarno in obenem plemenito in častno.

    V mnogih deželah po svetu je ta poklic bolj cenjen in spoštovan kakor pri nas. Številni se pomembnosti naše
službe zavedajo šele ob nesrečah. Kako ljudje gledajo našo organizacijo, pa je v največji meri odvisno od nas
samih. Sami moramo skrbeti, da med gasilce ne bi vnesli nereda in malodušja. Zato smo vsi gasilci do zadnjega
posameznika odgovorni za dobro opravljanje gasilskih nalog, krepitve požarne varnosti, kakor tudi za naš ugled,
da bodo ljudje spoštovali naše delo in poslanstvo. Vsaka zamera je odveč, kadar jaz od vas ali vaši nadrejeni od
svojih gasilcev zahtevajo red in urejenost, saj so gasilci vedno ogledalo svojih vodij in prav je tako. Pa čeprav je
navsezadnje za požarno varnost odgovorna občina na svojem področju. Gasilska zveza pa je strokovna služba,
ki usmerja delovanje te gasilske službe. Strokovno in preudarno moramo nabavljati opremo in tehniko, kar pa
nam v veliki meri onemogoča tipizacija. Trenutno smo brez enega samega vozila za gozdne požare, čeprav 65
% vse površine, to je 76 km2, predstavlja gozd. V veliki večini so to zelo težko dostopna področja. Vsa ta opre-
ma in tehnika nam ne bo koristila, če ne bodo moštva dovolj usposobljena. Zato bo treba do leta 2009 nameniti
veliko pozornosti izobraževanju moštev, pa če jim bo to všeč ali ne. Tudi predpisi na področju varovanja zdravja
so neizprosni, zato se jih moramo tudi v gasilski organizaciji držati. Veliko sredstev namenjamo za osebno za-
ščitno opremo in smo na tem področju naredili kar nekaj napredka, morali  pa se bomo truditi še vsaj eno leto ali
dve. Zato smo nekoliko zanemarili vzdrževanje gasilskih domov, kar pa z vidika gospodarjenja ni najboljše. Izre-
dna zahvala gre vsem društvom za zavzeto zbiranje finančnih sredstev za redno vzdrževanje gasilskih domov in
delovanje operative.
    Na koncu bi se lepo zahvalil vsem, ki so s svojim marljivim delom in žrtvovanim prostim časom vložili svoj
trud za dobrobit operative na našem področju. Še posebej se bi zahvalil članom poveljstva, ki se zavedajo, da je
le strokovno podkovana ekipa z usklajenim delom lahko kos še takim nalogam in da lahko na operativnem pod-
ročju dosegamo vedno več.

Finančno poročilo
I. PRIHODKI

Prenos iz prejšnjega leta 527.036
Proračunska sredstva 10.353.000



Požarne takse 2.145.863
Investicijska sredstva 7.315.000
Ostali prihodki 1.463.366
 - obresti 9.652
 - prispevki za prapor 190.000
 - namenska sredstva za alarmiranje 1.263.714
SKUPAJ 21.804.265

II. IZDATKI
1. Delo zveze 2.633.555

 - pisarniški material 72.655
 - poštne storitve 68.540
 - reprezentanca 52.093
 - provizija banke 18.220
 - najem prostorov 166.560
 - izdelava zaključnega računa 84.000
 - servis fotokopirnega stroja 41.982
 - občni zbor GZ Dolomiti 150.000
 - prevozi in potni stroški 755.576
 - telefon 51.328
 - internet 45.115
 - sofinanciranje regije Ljubljana 1 30.000
 - koledarji 24.195
 - spominska darila za jubilante 90.000
 - proslava 10. letnice GZ Dolomiti 879.816
 - ostali stroški delovanja zveze 103.475

2. Komisija za mladino 294.984
3. Komisija za članice 170.768
4. Komisija za veterane 131.349
5. Tekmovanje 759.147

 - občinsko tekmovanje 468.139
 - regijsko tekmovanje 132.461
 - olimpiada 158.547

6. Izobraževanje 834.693
 - revija Požar in letni gasilski priročnik 81.650
 - nadaljevalni tečaj za gasilca 614.375
 - tečaj za poveljnika društva 15.000
 - tečaj za radijske veze 73.548
 - tečaj za tehnično reševanje 22.500
 - ostali tečaji in seminarji 27.620

7. Zavarovanje 1.127.103
 - zavarovanje vozil 948.948
 - nezgodno za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 178.155

8. Delo društev 1.329.511
 - Brezje 111.966
 - Butajnova-Planina 110.639
 - Črni vrh 117.543
 - Dobrova 65.049
 - Dvor 186.857
 - Hruševo 134.745
 - Podsmreka 109.192
 - Polhov Gradec 253.548
 - Šentjošt 190.114
 - Zalog 49.858

9. Delo sektorjev 70.000
 - Dobrova 20.000
 - Polhov Gradec 25.000
 - Šentjošt 25.000

10. Nabava  nove opreme 3.386.246
 - zaščitne obleke 2.905.461
 - druga oprema 480.785

11. Popravilo opreme 877.843
 - gume za vozila 312.528
 - baterije za  radijske postaje 132.456
 - popravilo pozivnikov 36.594
 - popravilo črpalk na vozilih 88.320
 - popravila vozil 253.597
 - popravilo dihalnih aparatov 54.648

12. Alarmiranje – sirena PGD Butajnova-Planina 1.263.714
13. Investicije 7.815.000

 - domovi – namenska sredstva 500.000
 - vozilo PGD Brezje 3.500.000
 - vozilo PGD Črni vrh 3.815.000



14. Intervencije 629.332
 - PGD Brezje 56.950
 - PGD Butajnova-Planina 56.500
 - PGD Črni vrh 68.775
 - PGD Dobrova 106.800
 - PGD Dvor 96.655
 - PGD Hruševo 20.450
 - PGD Polhov Gradec 87.470
 - PGD Šentjošt 93.482
 - PGD Zalog 42.250

15. Občinska vaja 292.166
SKUPAJ 21.615.411

Stanje na dan 31. 12. 2005 188.854

Poročilo nadzornega odbora Gasilske zveze Dolomiti
Člani nadzornega odbora so preko celega leta spremljali delo gasilske zveze. Prisotni smo bili na vseh sejah
predsedstva in poveljstva.
    Na samostojni seji 22. februarja 2006 smo člani nadzornega odbora pregledali finančno poslovanje gasilske
zveze. Na voljo so nam bili vsi dokumenti, katere smo podrobno pregledali in nismo ugotovili napak. Finančna
sredstva so bila razdeljena in porabljena v skladu s programom, ki je bil sprejet na lanskem občnem zboru, zato
nadzorni odbor predlaga občnemu zboru, da potrdi zaključni račun Gasilske zveze Dolomiti.
    Tudi ostali organi oz. komisije so delovale uspešno, tako da njihovo delo nadzorni odbor nima pripomb.

Točka 5. Poročilo verifikacijske komisije

Poročilo verifikacijske komisije je podal njen predsednik Franc Maček. Komisija je na osnovi oddanih pooblastil
ugotovila, da se občnega zbora od 41 delegatov udeležuje 36 delegatov. Poslovnik v 8. členu določa, da je ob-
čni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 2/3 delegatov, zato komisija ugotavlja, da je udeležba 88% in občni zbor
nadaljuje z delom.

Točka 6. Razprava na podana poročila

Ker se ni nihče prijavil k razpravi, je delovna predsednica zaključila to točko in dala podana poročila v potrditev.
Poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, predsednikov komisij in nadzornega odbora so bila potrjena s 36
glasovi "za".

Točka 7. Pozdrav gostov

� prvi se je oglasil predstavnik Gasilske zveze Slovenije. Najprej je vse prisotne lepo pozdravil in se zahvalju-
je za povabilo in nam čestita k 10 letnemu uspešnemu delu. Ekipi, ki se pripravlja na izbirno tekmovanje za
olimpiado pa želi, da doseže dober rezultat. Glede na velikost naše zveze oz. občine je zelo pohvalno, da
bomo v letošnjem letu prevzeli v uporabo dva nova vozila. Društva naj pravočasno poskrbijo za dokumenta-
cijo s katero se bodo prijavila na razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Obenem opozarja, da
morajo društva v program VULKAN vnesti tudi opremo, sicer bodo na tem razpisu izločena. Naša poročila
so bila izčrpna in lepo pripravljena. Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje je dogovorjeno zavarovanje
operativnega članstva za primer poškodbe pri delu oz. poklicne bolezni. Prispevek za leto 2005 znaša 963
SIT in ga je treba plačati do 31. maja 2005. V letošnjem letu bo na Bledu organizirano srečanje gasilcev iz
cele Evrope, v Hannovru bo pripravljen sejem, udeležili se bomo olimpiade v Varaždinu. V pripravi je nov
Zakon o gasilstvu in društvih in upa, da bosta ta nova zakona, ki naj bi bila sprejeta do konca leta boljša od
sedanjih. Društva naj bi vodila dvostavno knjigovodstvo, če bodo presegla prihodek 1 MIO SIT na leto. Naši
zvezi želi v prihodnje še veliko uspehov.

� poveljnik Regije Ljubljana I ugotavlja, da je občina v preteklem letu namenila za požarno varnost 2,8% pro-
računa, kar je pohvalno. Plan nabave vozil poteka po planu, saj je iz poročil razvidno, da smo prejeli dodat-
na finančna sredstva od občine prav za nabavo vozil. Strinja se s poveljnikom zveze, da je velik problem
izobraževanje gasilcev v IC na Igu, ker morajo člani za izobraževanje koristiti dopust. Našemu poveljniku
zveze se zahvali za delo podpoveljnika regije. V letošnjem letu prevzema Gasilska zveza Dolomiti vodenje
Regijskega sveta in želi, da bi uspešno vodili tudi ta svet. Prepričan je tudi, da bomo s skupnimi močmi us-
peli, da bi v prihodnjih letih nabavili vozilo za gozdne požare, ki ga glede na veliko površino gozdov
potrebujemo

� predsednik odbora za požarno varnost Občine Dobrova-Polhov Gradec pozdravi naš občni zbor in obenem
opraviči župana. Kot predsednik tega odbora spremlja delo gasilske organizacije. Ugotavlja, da sredstva, ki
jih dobimo smotrno in racionalno porabimo, čeprav se zaveda, da bi jih bilo lahko še več. V odboru se bodo
zavzemali, da bi občina za požarno varnost namenila priporočenih 3% občinskega proračuna. Na koncu se
zahvali za dobro opravljanje gasilske službe in zagotavljanje požarne varnosti

� predstavnik Gasilske zveze Vrhnika pozdravi naš občni zbor in ugotavlja, da so bila poročila izredno jedrna-
ta in nam za 10 letnico delovanja čestita, ekipi mladink pa želi, da bi se uvrstila na olimpiado



� predstavnik Gasilske zveze Horjul pozdravi občni zbor in nam čestita k 10 letnici delovanja zveze. Zahvali
se za sodelovanje predvsem na tekmovalnem področju. Želi pa si še večjega sodelovanja predvsem na
izobraževalnem področju

� predstavnik Gasilske zveze Brezovica prinaša lepe pozdrave njihovega vodstva, zahvaljuje se za sodelova-
nje, predvsem na tekmovalnem in operativnem področju. Obenem nam želi čimveč uspehov v letošnjem
letu.

� predstavnik Gasilske zveze Medvode pozdravi naš občni zbor in ugotavlja, da se predstavniki zvez srečuje-
mo le na občnih zborih in izobraževanju. Potrebno pa bi bilo srečanje operativnih članov oz. društev
predvsem ob občinskih mejah

Točka 8. Izvolitev delegata za plenum Gasilske zveze Slovenije

Za delegata, ki se bo udeležil Plenuma Gasilske zveze Slovenije je bil predlagan predsednik Gasilske zveze
Dolomiti tov. Franc Bradeško.

Ker na podan predlog ni bilo razprave, je predsednica predlog dala v potrditev. Predlog je bil potrjen s 36 gla-
sovi "za".

Točka 9. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2005

Program dela Gasilske zveze Dolomiti je podal predsednik Franc Bradeško, operativni  plan poveljnik Jože
Kožuh, finančni plan pa tajnik Franc Zibelnik.

Ker na predlagane plane ni bilo razprave jih je predsednica dala v potrditev. Plani so bili potrjeni s 36 glasovi
»za«.
Vsi plani so sestavni del zapisnika.

Točka 10. Razno in zaključek občnega zbora

� poveljnik pohvali zelo aktivno delo PGD Zalog, ki je v zadnjih dveh letih vložilo veliko dela in truda v izgrad-
njo oz. dokončanje gasilskega doma in dvorane, v katerem je potekal današnji občni zbor.

� občni zbor je zaključil predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Franc Bradeško in se zahvalil vsem prisotnim
za udeležbo ter delovnemu predsedstvu za korektno delo in povabil vse prisotne, da še ostanejo, saj je do-
mače društvo pripravilo še skromno večerjo.

Občni zbor je bil zaključen ob 21.20 uri.

Zapisnikar: Overovatelj: Delovni predsednik:
Franc Zibelnik Franc Maček Matija Golc

Janez Droftina


