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ZAPISNIK 
 
 
6. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 05. marca 2004 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Bradeško Franc, Droftina Janez, Maček Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Marko, Tomšič Anica, Kušar  
              Janez, Sečnik Anton, Cankar Andrej, Bizjan Viktorija, Golc Matija, Kožuh Franc, Peklaj Marjan,   
              Gerjolj Marko 
Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Plestenjak Andrej 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Bradeško Franc. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 5. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Pregled realizacije plana za leto 2003 
4. Obravnava plana za leto 2004 
5. Obravnava predloga finančnega plana za leto 2004 
6. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 5. seje predsedstva  
 
Zapisnik prejšnje seje so člani predsedstva dobili.  
Predstavnica PGD Črni vrh obvešča, da je prestavljen datum proslave 20-letnice PGD Črni vrh na 11. julij 
2004. 
Predstavnik PGD Podsmreka sprašuje o dogovoru GZ Slovenije s SAZAS-om. Gasilska zveza Slovenije na 
to temo ni poslala nobenih konkretnih sklepov. Kolikor nam je znano, društva v zadnjem času niso plačevala 
prispevka avtorski agenciji. 
Zapisnik je bil soglasno potrjen   
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
• predstavnik PGD Dobrova sprašuje o primeru zavarovanja za primer nesreče in eventuelne civilne tožbe 

proti voznikom gasilskih vozil. Gasilska zveza Dolomiti tega zavarovanja ni sklepala. Gasilska vozila se v 
prometu smatrajo kot vsa ostala vozila, zato je za varnost odgovoren voznik vozila in v primeru civilne 
tožbe proti vozniku se bo le-ta obravnaval enako kot vsak voznik vozila v prometu. 

• tajnik je podal prispelo pošto v času od zadnje seje predsedstva 
• Gasilska zveza Slovenije je zbirala podatke o številu naročenih in plačanih izvodov Gasilskega zbornika, 

ki ga je pripravljala založba MIRES, ki pa ga ni izdala,  



• Gasilska zveza Dolomiti ima od konca januarja 2004, ko se je priključila na Centreks novo telefonsko 
številko, ki je 360 15 00 

 
Točka 3. Pregled realizacije plana za leto 2003  
 
• organizacijski plan je bil v večji meri izpolnjen, tako, da lahko za prvo leto mandata rečemo, da je 

Gasilska zveza Dolomiti delovala uspešno 
• tudi plan operative je bil izpolnjen skoraj v celoti. Izveden ni bil le tečaj za vodjo skupine, ki naj bi ga 

izvedli v letošnjem letu, prav tako naj bi na tečaj za poveljnike PGD šlo čimveč poveljnikov društev, ki še 
nimajo opravljenega tega tečaja 

• komisija za članice je v celoti izpolnila zastavljeni plan za preteklo leto 
• komisija za mladino je nadaljevala z delom iz preteklosti in skoraj v celoti izpolnila plan 
• komisija za veterane je prav tako v celoti izpolnila plan 
• na finančnem področju pa občina Dobrova-Polhov Gradec v lanskem letu ni nakazala investicijska 

sredstva v višini 3.500.000 SIT, ki so bila nakazana na GZ Dolomiti v januarju 2004. Dodatno so bila 
odobrena in nakazana sredstva Civilne zaščite, s katerimi smo nabavili opremo za poplave in še nekaj 
druge opreme. Finančno poročilo je bilo soglasno potrjeno. 

 
Točka 4. Obravnava plana za leto 2004  
 
• organizacijski plan je podal predsednik GZ Dolomiti. V tem planu je predvideno nadaljnje sodelovanje z 

občino Dobrova-Polhov Gradec, Gasilsko zvezo Slovenije, Regijo Ljubljana 1, sosednjimi gasilskimi 
zvezami, udeležba na plenumu Gasilske zveze Slovenije ter urejanje problematike, ki se bo pojavila 
tekom leta 

• operativni plan je predstavil poveljnik GZ Dolomiti. V planu je glavni poudarek skrbi za boljšo požarno 
varnost, udeležba na državnem tekmovanju, nabava in vzdrževanju opreme in tehnike, izvedba 
tekmovanja skupaj z GZ Brezovica in GZ Horjul 

• predstavnik PGD Polhov Gradec sprašuje zakaj GZ Dolomiti nabavlja tako opremo, ki jo društva že 
imajo. Odgovori mu poveljnik GZ Dolomiti, ki pravi, da je GZ Dolomiti v zadnjih dveh letih nabavila 
opreme po tipizaciji za vsa vozila GV-1 in po podatkih, ki so jih društva poslala na GZ Dolomiti, ko smo 
hoteli izvedeti opremljenost vozil. 

• predsednica komisije za članice sprašuje o obutvi na tekmovanju. Obutev za tekmovalne enote na 
tekmovanjih je točno opisana in določena v knjižici Gasilske in gasilskošportne discipline  

Predlog organizacijskega in operativnega plana sta bila soglasno potrjena. 
 
Točka 5. Obravana finan čnega plana za leto 2004  
 
Finančni plan je podal tajnik GZ Dolomiti. Med prihodki smo upoštevali znane podatke o višini sredstev, ki 
nam jih namenja lokalna skupnost skupaj s požarnimi taksami. Ni pa znana višina sredstev, ki nam jih bo 
namenila Civilna zaščita. V postavki investicijska sredstva so zajeta tudi sredstva, ki jih je občina Dobrova-
Polhov Gradec nakazala še za leto 2003. 
V odhodkih pa smo namenili precej manj sredstev za dotacije društev. Več sredstev bomo namenili za 
nabavo opreme društvom, za kar se zavzemajo tudi poveljniki društev oz. poveljstvo GZ Dolomiti.  
• predstavnica PGD Črni vrh sprašuje, zakaj se sredstva za praznovanja delijo glede na leta delovanja 

društva, saj meni, da ima društvo, ne glede na starost oz. leta delovanja, približno enake stroške 
organizacije proslave 

• predstavnik PGD Šentjošt pravi, da njegovo društvo ne podpira predloga o višini dotacije društvom, saj 
meni, da je za to predvidenih premalo sredstev 

• predsednik GZ Dolomiti pojasni, da je GZ Dolomit v letu 2003 iz proračuna občine Dobrova-Polhov 
Gradec prejela 2,14 % sredstev občinskega proračuna 

Predlog finančnega plana je bil potrjen z 9 glasovi »za« in 2 glasova »proti«. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Točka 6. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti  
 
Letošnji občni zbor Gasilske zveze Dolomiti bo v soboto 27. marca 2004 ob 19.00 uri v gasilskem domu v 
Polhovem Gradcu. 
Za predsednika delovnega predsedstva sta bila predlagana Zibelnik Marko in Golc Matija. Z 13 glasovi »za« 
je bil potrjen Golc Matija. Tako bo občni zbor Gasilske zveze Dolomiti vodilo delovno predsedstvo v sestavi:  
 
 - delovni predsednik Golc Matija 
 - član Bizjan Viktorija 
 Tomšič Anica 
 - zapisnikar Zibelnik Franc 
 - overovatelja Slovša Andrej 
 Pustavrh Roman 
 - verifikacijska komisija Peklaj Marjan 
 Maček Franc 
 Cankar Andrej 
 
Delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno. 
Na občni zbor se vabi vse člane predsedstva, poveljstva, nadzornega odbora, častnega razsodišča, člane 
vseh komisij, župana občine Dobrova-Polhov Gradec, odbor za obrambo in požarno varnost v občini, 
predstavnike Gasilske zveze Slovenije, sosednjih gasilskih zvez, regije Ljubljana 1.  
Glasovalno pravico na občne zboru imajo člani predsedstva, poveljstva ter predsednika nadzornega odbora 
in častnega razsodišča ter delegati društev. 
Gasilskemu društvu Polhov Gradec se bo stroške občnega zbora povrnilo na osnovi računa, za organizacijo 
občnega zbora pa društvu pripada 33.000 SIT. 
Po občnem zboru se bo šopek odnesel na grob zadnje umrlega gasilca. 
 
Točka 7. Razno  
 
• predsednica komisije za članice sprašuje predstavnika PGD Brezje in PGD Dvor o delu članic v 

njegovem društvu, kjer je na spisku precej gasilk, vendar niso aktivne. V PGD Dvor pa se pripravljajo na 
delo s članicami 

• predstavnik PGD Butajnova-Planina obvešča, da ima njegovo društvo veselico 3. julija 2004 
• podpredsednik GZ Dolomiti sprašuje o udeležbi predstavnikov GZ Dolomiti na občnih zborih sosednjih 

zvez. Predsednik in poveljnik zveze imata željo se udeležiti čimveč občnih zborov v sosednjih zvezah. 
• predstavnik PGD Brezje sprašuje o pravilih, ki veljajo ob gasilskem pogrebu. Na to temo bo organiziran 

posvet poveljnikov in podpoveljnikov društev, katerega se lahko udeležijo tudi ostali člani društev. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


