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ZAPISNIK 
 
 
11. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 25. maja 2005 ob 20.00 uri v prostorih gasilske-
ga doma v Podsmreki. 
 
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 
Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Plestenjak Andrej 
 
Sejo je vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Zavarovanje 
4. Proslava 10 letnice Gasilske zveze Dolomiti 
5. Obravnava in sprejem odloka o praporju Gasilske zveze Dolomiti 
6. Obravnava in sprejem odloka o priznanjih Gasilske zveze Dolomiti 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje predsedstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje predsedstva je podal predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. K 5. 
alineji točke 7 se doda, da se društvom odbijajo točke tudi v primeru, če tudi ostali člani društva ob kontroli 
nošenja pozivnikov le-teh nimajo s sabo. 
Zapisnik s to pripombo je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
� Gasilska zveza Slovenije prosi društva, ki so naročila gasilske izkaznice, pa le-teh še niso prejela, da le 

to sporočijo, ker je pri izdajatelju teh izkaznic prišlo do napake pri evidenci izdanih izkaznic. Društva 
naše zveze, ki so te izkaznice naročila, so le-te tudi prejela 

� v pripravi je pismo o sodelovanju z Gasilsko zvezo Škofja Loka. Podpis teg apisma naj bi bil v mesecu 
juniju 

� na plenumu Gasilske zveze Slovenije je bilo največ govora o novem zakonu o gasilstvu. Po vroči 
razpravi je bil sklep plenuma, da se zakon o gasilstvu umakne iz nadaljne obravnave. Na plenumu so 
bile sprejete tudi spremembe statuta 

� za PGD Brezje je bil na občinskem svetu sprejet sklep o dodeljenih dodatnih finančnih sredstvih za 
nabavo novega gasilskega vozila. Predsedstvo je z 12 glasovi "za" sprejelo sklep, da se ta sredstva 
namenijo PGD Brezje, vendar je potrebno preveriti, kolikšen del vrednosti vozila bo društvo prejelo od 
Gasilske zveze Dolomiti 



� v letošnjem proračunu so namenjena tudi sredstva v višini 500.000 SIT za novogradnjo gasilskih domov, 
ki pripadajo PGD Zalog. Predlog je bil potrjen z 12 glasovi "za" 

 
Točka 3. Zavarovanje  
 
Od društev smo v začetku leta zbirali podatke o požarnem zavarovanju gasilskih domov in opreme v njem. 
Zbrane podatke smo posredovali Zavarovalnici Triglav, ki bo v kratkem društvom poslala ponudbo za to 
zavarovanje. Društva naj se na osnovi te ponudbe same odločijo o zavarovanju gasilskih domov in opreme. 
Do konca maja bomo na osnovi podatkov društev zavarovali tudi operativne člane za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. Zaradi velike podražitve premije za člana bomo letos zavarovali le tolikšno število 
operativnih članov kolikor jih zahteva kategorizacija društev. 
 
Točka 4. Proslava 10 letnice Gasilske zveze Dolomiti  
 
Proslava 10 letnice delovanja Gasilske zveze Dolomiti bo na dan ustanovnega občnega zbora, to je 18. 
junija 2005 v Polhovem Gradcu kot skupna seja predsedstva in poveljstva Gasilske zveze Dolomiti. Na tej 
slovesnosti bo razvit tudi prapor Gasilske zveze Dolomiti, ki je že izdelan in bo po končani seji tudi na ogled. 
Ob tej priliki bodo podeljena tudi priznanja, katere predloge je obravnavala komisija za veterane, zgodovino 
in odlikovanja. 
V tednu pred proslavo bomo povabili veterane, ki so delovali v organih zveze in komisijah v teh 10 letih ter 
nekatere zaslužne člane, ki so veliko prispevali k razvoju in ugledu gasilstva na tem področju. 
Na proslavi bo podana kratka zgodovina delovanja zveze, slavnostni govor župana Občine Dobrova-Polhov 
Gradec, razvitje prapora ter podelitev priznanj. 
Predsednik predlaga, da se slovesnost obeležijo tudi najuspešnejše tekmovalne ekipe v zadnjih letih in sicer: 
pionirji iz PGD Dvor, mladinke PGD Polhov Gradec in člani PGD Šentjošt. Na proslavo povabimo tudi vse 
predsednike gasilskih društev, ki bodo na prapor pripeli spominski trak ter vse prapore gasilskih društev. 
 
Točka 5. Obravnava in sprejem odloka o praporu Gasilske zveze Dolom iti  
 
Osnutek odloka o praporu Gasilske zveze Dolomiti je bil priloga vabilu za današnjo sejo. Na osnutek odloka 
ni bilo pripomb, zato je predsednik Gasilske zveze Dolomiti dal odlok na glasovanje. Predsedstvo je odlok 
sprejelo z 11 glasovi "za". 
 
Točka 6. Obravnava in sprejem odloka o priznanjih Gasilske zveze D olomiti  
 
Tudi osnutek odloka o priznanjih je bil priloga vabilu. Prisotni so imeli naslednje pripombe: 
� naslov odloka je "Odlok o priznanju Gasilske zveze Dolomiti za posebne zasluge" 
� 2. člen se popravi in se glasi: "Priznanja za posebne zasluge Gasilske zveze Dolomiti se podeli največ 2 

odlikovanji v 5-letnem obdobju ter po 2 odlikovanji ob vsaki okrogli obletnici Gasilske zveze Dolomiti. 
Predsedstvo je odlok z upoštevanjem pripomb potrdilo z 11 glasovi "za". 
Komisija za veterane, zgodovino in odlikovanja je na seji obravnavala predloge za priznanja Gasilske zveze 
Dolomiti in sicer: Matjaž Tominec, Roman Hribernik, Janez Kušar, Janez Droftina, Andrej Slovša, Marko 
Zibelnik, Viktorija Bizjan in Matija Golc, priznanja bodo podeljena tudi sosednjim gasilskim zvezam s katerimi 
sodelujemo, Občini Dobrova-Polhov Gradec, štabu Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec, Regijs-
kemu centru za obveščanje Ljubljana, Izobraževalnemu centru Ig, regijskemu poveljniku Jožetu Vidmarju in 
Gasilski zvezi Slovenije. 
Ob tej priliki bosta podeljeni tudi 2 priznanji za posebne zasluge in sicer: Lovru Mraku kot prvemu predsedni-
ku Gasilske zveze Dolomiti in sedanjemu županu Občine Dobrova-Polhov Gradec, ki s finančnimi sredstvi iz-
redno pripomore k uspešnemu delovanju gasilstva v občini ter Francu Zibelniku, tajniku Gasilske zveze Do-
lomiti, ki že od leta 1998 vestno opravlja to delo. 
Viktorija Bizjan predlaga, da priznanje Gasilske zveze Dolomiti prejmeta tudi predsednik in poveljnik Gasils-
ke zveze Dolomiti, vendar oba smatrata, da še nimata dovolj zaslug, da prejmeta to priznanje. 
Predsedstvo je predloge potrdilo s 7 glasovi "za" in 2 glasova "proti". 
 
Točka 7. Razno  
 
� poveljnik poroča o delovanju operative po občnem zboru. Organiziran je bil posvet za predsednike in 

poveljnike na Igu. Na področju izobraževanja so zaključeni osnovni tečaj za gasilca v Brezju ter 
nadaljevalna tečaja za gasilca v Polhovem Gradcu in na Dobrovi, naši člani so obiskovali tečaj za vodjo 
enot ter tečaj za poveljnika na Igu. 

� za plakatiranje na rondoju na Dobrovi naj društva pokličejo oz. obvestijo Mojco Sečnik na Občino Do-
brova-Polhov Gradec 

 
Seja je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 



  Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  


