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ZAPISNIK 
 
 
8. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. novembra 2004 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Črnem vrhu. 
 
Prisotni: Bradeško Franc, Droftina Janez, Maček Franc, Kožuh Jože, Tomšič Anica, Kušar Janez, 

Cankar Andrej, Golc Matija, Kožuh Franc, Peklaj Marjan, Gerjolj Marko 
Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Malovrh Pavel, Plestenjak Andrej, 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Bradeško Franc. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 7. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Poročilo komisij 
4. Poročilo poveljstva 
5. Potrditev pravilnika o podeljevanju priznanj 
6. Potrditev dotacije društvom 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 7. seje predsedstva  
 
Zapisnik prejšnje seje so člani predsedstva prejeli, zato je predsednik podal kratek povzetek tega zapisnika. 
Predstavnik PGD Podsmreka tov. Janez Kušar je proti ukinitvi vaj pred prireditvami oz. veselicami. Pravi, da 
namen takih vaj, da se zbere večje število obiskovalcev, ki si ogledajo samo vajo in potem udeležijo 
veselice. Predlaga tudi, da se v prihodnjih proračunih gasilske zveze rezervirajo sredstva za adaptacije 
gasilskih domov. 
Predstavnik PGD Dobrova tov. Maček zahteva popravek zapisnika 7. seje, kjer je zapisano, da PGD 
Hruševo lahko samo nabavi novo vozilo, vkolikor ima finančna sredstva, vendar se proračun zveze ne sme 
bremeniti. 
Zapisnik je bil s popravki soglasno potrjen   
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
• PGD Polhov Gradec je poslalo vlogo za pomoč oz. sofinanciranje ekskurzije mladink, ki jo je organiziralo 

društvo samo kot nagrado za uvrstitev na izbirno tekmovanje za olimpiado. V proračunu zveze sredstev 
v ta namen ni predvidenih. Poskušali bomo sredstva pridobiti z rebalansom proračuna 

• PGD Dvor prosi za pomoč pri iskanju dodatnih sredstev za nabavo novega vozila. Vlogo bomo poslali na 
občino, da bi ta namenila dodatna sredstva v rebalansu proračuna občine 



• Gasilska zveza Vrhnika je poslala vabilo za ogled občinske vaje na Vrhniki, ki so si jo ogledali 
predsednik, poveljnik in tajnik zveze 

• Gasilska zveza Škofja Loka nas vabi na razgovor o sodelovanju s sosednjimi gasilskimi zvezami 
• za zavarovanje gasilskih domov se bomo pozanimali na zavarovalnici , kakšne so možnosti oz. pogoji 

zavarovanja na skupno polico in potem pripravili določen vprašalnik 
• Gasilska zveza Slovenije je poslala razpis za organizatorja 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije leta 

2008. Za organizacijo take prireditve naša zveza ne izpolnjuje nobenega od pogojev 
• Gasilska zveza Slovenije je poslala informacijo o razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 

opreme. Vsa društva iz naše zveze, razen PGD Brezje, so se prijavila na ta razpis in vse vloge so bile 
pozitivno rešene. Društva so že dobila v podpis pogodbe, sredstva pa bodo vrnjena v roku 30 dni od 
podpisa pogodbe 

• Gasilska zveza Slovenije obvešča, da je z Pravno informacijskem centrom nevladnih organizacij sklenila 
dogovor o nudenju brezplačne pravne pomoči PGD-jem in gasilskim zvezam. Dopis poslati na vsa 
društva 

• Gasilska zveza Slovenije nas je obvestila o načinu prijave in plačevanja zavarovanja gasilcev za primer 
poškodbe pri delu. To zavarovanje je Gasilska zveza Dolomiti za člane naših društev za letošnje leto že 
plačala 

• Gasilska zveza Slovenije je poslala nov cenik gasilskih storitev. Cenik poslati na vsa društva 
• PGD Dobrova je poslala pripombe na osnutek Pravilnika o priznanjih in nagradah Gasilske zveze 

Dolomiti. Pripombe se bodo obravnavale v 5. točki dnevnega reda 
 
Točka 3. Poro čilo komisij  
 
• poročilo komisije za članice je podala njena predsednica tov. Tomšič-eva. Organizirali so ekskurzijo v 

Prlekijo, ki so se je udeležila vsa društva, razen PGD Brezje. Članice so se udeležile posveta, ki ga je 
organizirala komisija za članice pri Regiji Ljubljana I na Brezovici. Na tem posvetu je bilo največ časa 
namenjenega nudenju prve pomoči, ki jo je predavala Marija Premrl. 

• poročilo komisije za veterane, odlikovanja in zgodovino je podal predsednik komisije tov. Janez Kušar. 
Komisija je organizirala ekskurzijo v Škofjo Loko in Poljansko dolino. Udeleženih je bilo poln avtobus 
veteranov, ki so bili veseli ponovnega srečanja, saj se ti člani bolj poredko srečajo. Konec meseca bo 
organizirana seja, na kateri bodo obravnavani predlogi za odlikovanja, zato naj društva pohitijo s 
predlogi, ker komisija do občnih zborov društev ne bo več zasedala 

• poročilo komisije za mladino je podal tajnik zveze, ker je njen predsednik zaradi bolezni odsoten. 
Komisija je na osnovnih šolah izvedla natečaj v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti – na 
katerem so otroci risali in pisali spise. Komisija je prispevke pregledala in ocenila. Nagrade so že razdelili 
med najboljše prispevke. Pripravlja se ekskurzija za mladino konec meseca novembra 

 
Točka 4. Poro čilo poveljstva  
 
Delo poveljstva je predstavil poveljnik zveze Kožuh Jože: 
• v letošnjem letu je bilo že 21 intervencij. Največja in najbolj zahtevna je bila vsekakor intervencija ob 

poplavah v Dvoru, kjer smo iskali pogrešanega fanta v narasli Gradaščici. Strošek te intervenciji po 
ceniku Gasilske zveze Dolomiti je cca 280.000 SIT, po ceniku Gasilske zveze Slovenije pa bi bil strošek 
cca 5,2 MIO SIT. Na tej intervenciji je bilo pohvalno medsebojno sodelovanje vseh gasilskih društev, ki 
so sodelovala na tej intervenciji, saj je tudi v ponedeljek, ko se je nadaljevala intervencija veliko gasilcev 
sodelovalo, kljub delovnemu dnevu 

• opravljeni so bili pregledi društev – komisija ugotavlja, da se oprema vsako leto boljše vzdržuje. Oprema, 
ki ni bila pokazana komisiji (predvsem agregati in motorke), se v bodoče okvare ne bo več popravljale na 
račun Gasilske zveze Dolomiti. Društva iz leta v leto organizirajo bolj zahtevne vaje, ki so tudi v večini 
primerov dobro izvedene. Najboljše vaje so pokazala PGD Šentjošt, PGD Dvor, PGD Polhov Gradec in 
PGD Črni vrh. Poveljnik pa je razočaran nad izvedeno vajo osrednje enete PGD Dobrova. Komisija je 
takoj po opravljenih pregledih društev že predlagala določen popravek točkovnika za naslednje leto, ki 
ga je obravnavalo tudi že poveljstvo. Društva lahko pošljejo svoje pripombe na točkovnik do konca 
letošnjega leta 

• v letošnjem letu smo nabavili sredstva za opekline, delovne obleke za državno tekmovanje in v začetku 
oktobra še 14 zaščitnih oblek, ki so bila razdeljena društvom 

• največ sredstev za popravilo je bilo porabljeno za popravilo pozivnikov 
• poveljnik je zadovoljen z rezultati na občinskem tekmovanju v Horjulu in predvsem z obnašanjem ekip 

med in po tekmovanju. Ekipa mladink PGD Polhov Gradec se je začela pripravljati za izbirno tekmovanje 
na olimpiado 

• na poveljstvu Regije Ljubljana I je bilo izrecno poudarjeno, da morajo društva, ki nabavljajo nova vozila 
obvezno poslati vlogo na Gasilsko zvezo Slovenije oz. njeni tehnični komisiji, ki bo potrdila upravičenost 
nabave vozila posameznemu društvu, glede na kategorizacijo. Brez tega potrdila, društvo ne moglo 
sodelovati na razpisu za sofinaciranje nabave gasilske opreme 

 



Točka 5. Potrditev pravilnika o podeljevanju priznanj  
 
Pripombe na osnutek tega pravilnika sta poslali PGD Dobrova in PGD Šentjošt. 
• PGD Šentjošt predlaga, da se vsem društvom nagrada ob okroglih obletnicah delovanja izplača v 

enakem znesku, neglede na leta delovanja. Za tak predlog je glasovalo 6 članov predsedstva. O višini 
zneska se obravnava vsako leto posebej. 

• PGD Dobrova predlaga, da se popravijo naslednji členi pravilnika in sicer: 
 

 - 6. točka 2. člena namesto spominske slike ali kipca se vpiše 
spominsko priznanje 

 - 28. člen gasilska odlikovanja se nosijo samo na svečanih 
uniformah 

 
Pravilnik o priznanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti je bil s popravki sprejet z 11 glasovi »za«. 
 
Točka 6. Potrditev dotacije društvom  
 
Narejen je bil izračun dotacije društvom na podlagi doseženih točk ob pregledu društev. Nekaterim društvom 
so bila naknadno priznane še dodatne točke, do katerih so bila upravičena. Od tako izračunane dotacije so 
se odštela sredstva za popravila (50% dela), stroški zdravniških pregledov za IDA članov, ki se tega tečaja 
niso udeležili, strošek tečaja za strojnike za člane, ki se prav tako niso udeležili ter znesek, ki so ga društva 
prejela od Ministrstva za obrambo kot povračilo plačanega DDV-ja pri nabavi gasilske zaščitne opreme. Sam 
izračun dotacije so člani prejeli z vabilom za to sejo. 
Izračun dotacije je bil potrjen z 11 glasovi »za«. Dotacija bo nakazana društvom, ko bomo prejeli sredstva od 
občine. 
 
Točka 7. Razno  
 
• občina Dobrova-Polhov Gradec tudi letos pripravlja koledar prireditev za leto 2005. Društva naj na 

Turistično zvezo Dolomiti do 20. novembra 2004 sporočijo datume prireditev, vkolikor želijo biti omenjeni 
v tem koledarju 

• predsednik poda predlog, da bi na Miklavževem sejmu v Polhovem Gradcu predstavili tudi delovanje 
gasilstva v občini. Člani predsedstva so mnenja, da taka prireditev ni primerna za predstavljanje 
gasilstva 

• tov. Marjan Peklaj predlaga, da naj se v bodoče društva glede prevoza otrok na tekmovanje povežejo 
med seboj in skupaj organizirajo prevoz otrok na tekmovanja, saj otrok ni varno prevažati z gasilskimi 
avtomobili 

• tov. Janez Droftina sprašuje za koliko časa so se sredstva, ki so bila v preteklosti namenjena dotacijam 
društvom prerazporedila v nakup opreme. Odgovor mu je podal poveljnik, ki pravi, da verjetno za cel 
mandat 

• naslednja, skupna, seja predsedstva, poveljstva in nadzornega odbora bo v Polhovem Gradcu 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


