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ZAPISNIK 
 
 
5. razširjene seje predsedstva, poveljstva in nadzornega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. 
decembra 2003 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Predsedstvo:  Bradeško Franc, Maček Franc, Droftina Janez, Kožuh Jože, Zibelnik Marko, Tomšič   
              Anica, Kušar Janez, Cankar Andrej, Bizjan Viktorija, Golc Matija, Kožuh Franc, Peklaj Marjan,   
              Gerjolj Marko 
              Poveljstvo:  Koprivec Franc, Zorc Robert, Sajovec Franc, Božnar Filip, Urbančič Zvone, Sečnik  
              Franc, Pečan Igor, Kristan Janez, Koritnik Boris, Droftina Andrej 
              Nadzorni odbor:  Malovrh Pavel, Mlinar Ivan 
Odsotni: Sečnik Anton, Pustavrh Roman, Slovša Andrej, Tominec Matjaž, Sečnik Srečo, Založnik Franc,  
              Plestenjak Andrej  
Ostali prisotni: Zibelnik Franc 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Bradeško Franc. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 4. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Obravnava pripomb na osnutek in potrditev razvojnega programa Gasilske zveze Dolomiti 
4. Občni zbori društev 
5. Prireditve v letu 2004 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 4. seje predsedstva  
 
• predsednik komisije za veterane tov. Kušar opozori, da je sestava komisije za veterane, odlikovanja in 

zgodovino opredeljena v 30. in ne v 33. členu kot piše v zapisniku 4. Seje 
• ker ni bilo več pripomb na zapisnik 4. seje, ga je predsednik dal v potrditev in je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
• predsednik Gasilske zveze Dolomiti tov. Bradeško omeni, da bo v ponedeljek 29. decembra 2003 v 

Šentjoštu podpis o nameri z Gasilsko zvezo Horjul. Namen podpisa tega pisma o nameri je, da gasilski 
zvezi tudi v bodoče tesno sodelujeta in si medsebojni pomoči ne bosta zaračunavali 

• v ponedeljek 15. decembra 2003 je bila v gasilskem domu v Polhovem Gradcu predstavitev gasilstva za 
občino, občinske svetnike, ravnatelje osnovnih šol, turistično zvezo. Udeležba ni bila na ravni 
pričakovanja, vendar smo prisotnim predstavili delovanje gasilstva v občini 

 



Točka 3. Obravnava pripomb na osnutek in potrditev razvojnega programa Gasilske zveze Dolomiti  
 
Pisni pripombi na osnutek razvojnega programa sta v roku vložili PGD Dobrova in PGD Šentjošt. Ustno 
pripombo pa je vložilo PGD Hruševo. 
• PGD Šentjošt je ugotovilo, da že razpolaga z 4 IDA, kolikršna je tudi potreba po IDA za njihovo društvo. 

Pripomba se je upoštevala in je popravljena v razvojnem programu. PGD Šentjošt predlaga, da se za 
protivrednost 2 kom IDA za njihovo društvo nabavijo rezervne jeklenke 

• PGD Hruševo je ugotovilo, da še ne razpolaga z nobenim IDA, zato je bila pripomba upoštevana in 
popravljena v razvojnem programu 

• PGD Dobrova predlaga, da se nabavi za vsako društvo po 2 govorni napravi za notranje napadalce, saj 
ob intervencijah v notranje prostore nimamo povezave z napadalci v prostoru. Pripomba je upoštevana 
in dodana v razvojnem programu 

• predstavnik PGD Dobrova tov. Maček predlaga, da naj bi bila pri oceni ogroženosti z nevarnimi snovmi 
pripisana neustrezna hramba večjih količin kurilnega olja, vendar je pri tem težko določiti kolikšna je ta 
količina goriv 

• predstavnik PGD Podsmreka tov. Kušar predlaga, da bi v tem razvojnem programu predvideli tudi 
sredstva za dogradnjo gasilskih domov 

• predstavnik PGD Polhov Gradec tov. Peklaj predlaga, da ob primeru poplav najprej ugotovimo, kdo je 
zadolžen za zapiranje cest. Smatra, da za opremo za intervencije ob poplavah ne uporabljamo lastnih 
sredstev. V letošnjem letu je opremo za intervencije ob poplavah nabavila CZ občine Dobrova-Polhov 
Gradec 

• pojasnilo ob dejavnostih ob poplavah, zemeljskih plazovih in o nabavi vozil je podal poveljnik Gasilske 
zveze Dolomiti tov. Kožuh 

• predsednik nadzornega odbora tov. Malovrh smatra, da skladiščenje umetnih gnojil ni problematično po 
kmetijskih zadrugah, zato predlaga, da se v razvojnem programu doda skladiščenje tudi na večjih 
kmetijah, kjer je teh gnojil več kot na kmetijskih zadrugah 

 
Razvojni program je bil s temi dopolnili soglasno potrjen in je sestavni del zapisnika. 
 
Točka 4. Občni zbori društev  
 
Bliža se konec leta in po tradiciji se v mesecu januarju in prvi polovici februarja izvajajo občni zbori društev, 
tako, da bo možno pripraviti tudi vsa poročila za občni zbor gasilske zveze, ki naj bi bil proti koncu meseca 
marca. 
 
Letošnji občni zbori se bodo vrstili po naslednjem vrstnem redu: 
 

   Delegati GZ Dolomiti 
24. 01. 2004 ob 19.00 PGD Butajnova-Planina Bradeško Franc, Koprivec Franc, Zorc Robert 
 ob 19.00 PGD Podsmreka Droftina Janez, Kožuh Jože, Zibelnik Franc 
25. 01. 2004 ob 14.00 PGD Brezje Bradeško Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Franc 
30. 01. 2004 ob 19.00 PGD Dvor Bradeško Franc, Pustavrh Roman, Kušar Janez 
31. 01. 2004 ob 19.00 PGD Hruševo Maček Franc, Koprivec Franc, Tomšič Anica 
 ob 19.00 PGD Šentjošt Bradeško Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Marko 
07. 02. 2004 ob 19.00 PGD Dobrova Bradeško Franc, Slovša Andrej, Zibelnik Franc 
 ob 19.00 PGD Polhov Gradec Droftina Janez, Kožuh Jože, Kušar Janez 
14. 02. 2004 ob 19.00 PGD Črni vrh Maček Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Marko 
21. 02. 2004 ob 19.00 PGD Zalog Bradeško Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Franc 

 
Predsednik Gasilske zveze predlaga, da se občnih zborov društev udeležijo po trije člani gasilske zveze in 
sicer po en član predsedstva, poveljstva ter predsedniki komisij. Udeležba delegatov Gasilske zveze 
Dolomiti je obvezno v svečanih uniformah. 
Zapisniki ob čnih zborov morajo biti na GZ Dolomiti dostavljeni do prve srede v marc u 2004. 
Organizacijo občnega zbora Gasilske zveze Dolomiti je pripravljeno prevzeti PGD Polhov Gradec. Datum 
občnega zbora gasilske zveze bo določen na naslednji seji predsedstva. 
 
Točka 5. Prireditve v letu 2004  
 
V letu 2004 v Gasilski zvezi Dolomiti praznuje PGD Črni vrh 20 letnico delovanja in proslava ob tej 
slovesnosti bo društvo pripravilo 4. julija 2004. 
Ostala društva pa bodo imela le veselice in sicer: 

 - PGD Dvor 17. julij 2004 
 - PGD Dobrova 07. junij 2004 
 - PGD Hruševo 07. avgust 2004 
 - PGD Podsmreka 24. julij 2004 



Ostala društva, v kolikor bodo organizirala veselico ali ostale prireditve naj upoštevajo datume, ki so jih 
izbrala omenjena društva. 
 
Točka 6. Razno  
 
• predstavnik PGD Podsmreka tov. Kušar sprašuje o udeležbi nadomestnega člana na sejah predsedstva, 

v kolikor je sam zadržan. Društvo lahko pošlje nadomestnega člana, ki na seji lahko sodeluje, nima pa 
glasovalne pravice, vendar društvo ne prejme točk za udeležbo na seji. Obenem poroča tudi o seji 
komisije za odlikovanja, ki je bila konec novembra 2003. Vsa društva so bila obveščena o seji komisije , 
vendar je društvo po seji komisije še poslalo predloge za odlikovanja GZ Slovenije. Predsednik komisije 
je telefonsko obvestil člane komisije, ki so predloge potrdili in smo jih poslali v potrditev na GZ Slovenije 

• poveljnik poroča o številu intervencij in porabljenih urah na intervencijah. Največ pa je vredno to, da se 
na intervencijah ni poškodoval noben gasilec 

• tajnik predstavi prispelo pošto 
- bivši poveljnik GZ Ljubljana Peter Bernik, ki se ukvarja s prodajo artiklov za opekline je poslal  

ponudbo za izdelke VESTA 
- Gasilska zveza Slovenije se s SAZAS-om dogovarja o plačevanju avtorskih pravic pri organiziranju 

gasilskih veselic. Razgovori so v teku, zato opozarjajo društva, v kolikor so prejela predlog tožb oz. 
izvršb, naj na to vložijo ugovor zoper izvršbo 

- na gasilska društva je bila poslana anketa o gasilskih zbirkah. Društva, ki so anketo vrnili, smo 
podatke poslali na Gasilsko zvezo Slovenije 

- podpisana je bila pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe z občino Dobrova-Polhov 
Gradec in aneks k pogodbi za leto 2003 

- potovalna agencija ZORA iz Idrije organizira v marcu 2004 potovanje v kraje v Avstriji, ki spominjajo 
na sv. Florjana, zavetnika gasilcev. Društva bodo prejela program potovanja. Prijave zbira Gasilska 
zveza Dolomiti do 20. januarja 2004 

- Po končani seji bodo vsa društva prejela tudi stenske koledarje Gasilske zveze Dolomiti ter letne 
gasilske priročnike 

 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: Predsednik: 
 Zibelnik Franc  Kožuh Jože  Bradeško Franc  
 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


