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ZAPISNIK 
 
 
10. seje pprdsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 23. marca 2005 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Brezju. 
 
Prisotni: Bradeško Franc, Droftina Janez, Maček Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Marko, Tomšič Anica, 

Kušar Janez, Sečnik Anton, Cankar Andrej, Bizjan Viktorija, Kožuh Franc, Peklaj Marjan, 
Gerjolj Marko 

Ostali prisotni: Zibelnik Franc 
 
Sejo je vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje poveljstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Poročilo poveljstva 
4. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti 
5. Plan za leto 2005 
6. Preimenovanja v čin 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje poveljstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 9. seje predsedstva je podal predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško.  
Predsednik pojasni, da bomo požarno zavarovanje gasilskih domov obravnavali na prihodnji seji. 
Droftina Janez opozori, da se v zapisniku doda pri porabi namenskih sredstev za novogradnje porabijo za 
izgradnjo domov.  
Zapisnik s tema dvema pripombama je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
� Gasilski zvezi Vrhnika in Ljubljana sta poslali vlogi za trak k praporju, ki ga bosta razvili ob slovesnosti 

praznovanja okrogle obletnice delovanja. Omenjenima zvezama ne bomo prispevali traka 
� podjetje "Petre" iz Žalca je poslalo ponudbo za najem šotora in druge opreme za prireditve. Društva, ki 

so zainteresirana za ponudbo lahko le-to dobijo na Gasilski zvezi Dolomiti 
� PGD Dvor je poslalo vlogo za dodatna sredstva za izdelavo nadgradnje na vozilu GVC 16/25 in prosi, da 

jim namesto opreme v letošnjem letu, namenimo finančna sredstva. Ker še ni potrjen finančni plan za 
letošnje leto, se bo vloga obravnavala po občnem zboru 

� delegat Peklaj Marjan daje pobudo, da bi tudi društva v Gasilski zvezi Dolomiti med seboj tekmovala v 
urejenosti gasilskih domov in okolice 

 



Točka 3. Poro čilo poveljstva  
 
Poveljnik poda kratko poročilo o delu poveljstva v lanskem letu in prvih mesecih letošnjega leta. Uprava za 
zaščito in reševanje naj bi v bodoče namenjala določena sredstva za povračilo stroškov, ki nastajajo z 
intervencijami, seveda na osnovi poslanega poročila o intervenciji, ki pa jih društva še vedno ne pošiljajo niti 
na Regijski center za obveščanje niti na Gasilsko zvezo Dolomiti. Prav tako nekatera društva ne pošiljajo 
obrazcev o društvenih ali sektorskih vajah in trimesečna poročila. Prav tako se nekatera društva še vedno ne 
držijo navodil o popravilih opreme. Zato bodo v bodoče popravila, za katera ne bo obveščena Gasilska 
zveza Dolomiti, plačevala društva sama. V prvih mesecih tega leta so bili organizirani seminarji v Ljubljani, 
Sežani in na Igu, ki se ga udeležil poveljnik zveze. 
Regija Ljubljana 1 je ugodno rešila poslani vlogi o ustreznosti vozil v PGD Dvor in PGD Brezje in je bilo 
potrdilo o tipizaciji vozil poslano društvoma 
V Polhovem Gradcu in na Dobrovi sta končana prva dela nadaljevalnega tečaja za gasilca ter v Brezju 
osnovni tečaj za gasilca, začela pa sta se tečaja za vodjo enote in enot, ki ga obiskujejo naši člani ter 2 člana 
obiskujeta tečaj za poveljnika društva. 
Delegat PGD Dobrova sprašuje, katera vaja se smatra kot sektorska vaja. Zadevo pojasni poveljnik, ki pravi, 
da je sektorska vaja tista, ki jo organizira sektor ali društvo in na njej sodelujejo vsa društva sektorja. PGD 
Dobrova je z zamudo prijavilo kandidate za tečaj uporabnika radijskih vez, zato bodo te prijave upoštevane v 
kolikor bo ta tečaj v naši zvezi. 
Gasilska zveza Slovenije bo izdelala navodila za vnos osnovnih sredstev in drobne opreme v program 
Vulkan, ki bo objavljen na njihovi spletni strani. 
 
Točka 4. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti  
 
Po izvedenih občnih zborih gasilskih društev bo občni zbor Gasilske zveze Dolomiti v soboto 09. aprila 2005 
ob 19 uri v gasilskem domu v Zalogu. Za uspešno vodenje občnega zbora je potrebno imenovati delovno 
predsedstvo, ki ga naj bi na predlog predsednika sestavljali: Bizjan Viktorija – predsednica, Kušar Janez in 
Tominec Matjaž – člana, Zibelnik Franc – zapisnikar, Koprivec Franc in Pustavrh Roman – overovatelja 
zapisnikarja. Verifikacijsko komisijo, ki ugotovila prisotnost in sklepčnost občnega zbora bodo sestavljali: 
Maček Franc, Gerjolj Marko in Cankar Andrej. Predlog je bil soglasno potrjen. 
Gasilskemu društvu Zalog se za organizacijo in postrežbo na občnem zboru nakaže 150.000 SIT, kar je 
soglasno potrjeno. 
Na občni zbor se vabi vse delegate društev, člane predsedstva, poveljstva, nadzornega odbora, častnega 
razsodišča, komisij, predstavnike Gasilske zveze Slovenije, Regije Ljubljana 1, sosednjih gasilskih zvez, 
župana občine Dobrova-Polhov Gradec, člane odbora za požarno varnost občine, predsednika KS Polhov 
Gradec, ravnatelje osnovnih šol 
 
Točka 5. Plan za leto 2005  
 
Plan dela za leto 2005 je predstavil predsednik Gasilske zveze Dolomiti. Poleg ostalih aktivnosti bo veliko 
pozornosti posvečeno praznovanju 10 letnice delovanja Gasilske zveze Dolomiti, ki bo 18. junija 2005. 
Operativni plan pa je predstavil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti. V planu je tudi že več let načrtovana 
občinska vaja, ki naj bi v letošnjem letu bila izvedena. 
Bizjan Viktorija predlaga, da bi več pozornosti posvetili promociji gasilstva širši javnosti. 
 
Točka 6.  
 
Na predlog društev so bili preimenovani v čin: 
Priimek in ime PGD Predlagan za čin 
Celarc Milan Brezje gasilec II. st. 
Celarc Štefan Brezje gasilec II. st. 
Dolinar Martina Brezje gasilec II. st. 
Herič Franc Brezje gasilec II. st. 
Omerza Terezija Brezje gasilec II. st. 
Rupnik Dore Brezje gasilec II. st. 
Rupnik Mari Brezje gasilec II. st. 
Sečnik Boštjan Brezje gasilec II. st. 
Sečnik Robert Brezje gasilec II. st. 
Velkavrh Jože Brezje gasilec II. st. 
Zdešar Miloš Brezje gasilec II. st. 
Zdešar Mitja Brezje gasilec II. st. 
Žvokelj Božidar Brezje gasilec II. st. 
Tomšič Rajko Brezje nižji gasilski častnik I. st. 
Omerzu Henrik Brezje nižji gasilski častnik II. st. 
Urbančič Janez Brezje nižji gasilski častnik II. st. 
Žerovnik Marko Brezje nižji gasilski častnik II. st. 



 
Vsi predlagani po Pravilih gasilske službe izpolnjujejo pogoje za napredovanje. 
Predsedstvo je predlagana preimenovanje potrdilo. 
 
Točka 7. Razno  
 
� predsednik opozarja, da naj v bodoče predsedniki društev več pozornosti posvetijo obnašanju gasilcev 

na občnem zboru (zapeti suknjiči oz. bluze) 
� predsednik poda podatke o izračunu finančnega stanja po društvih. Društva več let namensko varčujejo, 

predvsem za nabavo novih vozil, zato imajo gasilska društva na računih večja sredstva 
� poveljnik predlaga, da se za prevoz ekipe mladink PGD Polhov Gradec na izbirno tekmovanje na Ptuj 

zaradi varnosti odobri prevoz z avtobusom 
� Sečnik Anton sprašuje, kako je z odkupom njihovega avtomobila GV-1. Poveljnik pojasni, da bo Gasilska 

zveza Dolomiti avto odkupila, ko bo društvo dobilo novo vozilo 
� Peklaj Marjan predlaga, da se društvom pri izračunu točk za dotacijo odbijajo točke, če poveljniki ob 

kontroli nošenja pozivnikov na sejah poveljstva, le-teh nimajo s sabo 
� poveljnik predlaga, da se za ekipo mladink PGD Polhov Gradec organizira avtobusni prevoz na skupni 

trening in izbirno tekmovanje na Ptuj. Stroške prevoza plača Gasilska zveza Dolomiti 
� predsednik komisije za mladino obvešča, da je bilo izvedeno smučarsko tekmovanje v Šentjoštu, 

katerega se je udeležilo 98 tekmovalcev 
� predsednik ponuja možnost članom organov zveze in ostalim članom društev nabave žebljička za prapor 

in društvom nabave traku. Predlaga, da člani organov zveze dobijo za prispevek 5.000 SIT zlati 
žebljiček, ostali člani društev pa za prispevek 4.000 SIT dobijo srebrn žebljiček. Društva pa bi za trak 
prispevala znesek nabave traku (12.000 SIT). Predlog je bil soglasno potrjen. 

� predsednik komisije za veterane, odlikovanja in zgodovino podeli Tomšič Anici spominsko darilo za 50-
letnico, pripravljeno je bilo tudi podobno darilo za Golc Matijo za njegovo 60-letnico, vendar mu bo to 
darilo podeljeno na naslednji seji 

 
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  


