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ZAPISNIK 
 
 
12. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 10. novembra 2005 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma v Šentjoštu. 
 
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 

Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Malovrh Pavel 
 
Sejo je vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Poročilo poveljstva 
4. Potrditev dotacije društvom 
5. Rebalans proračuna Gasilske zveze Dolomiti 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje predsedstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 11. seje predsedstva je podal predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. Kušar 
Janez ima pripombo na 6. točko, kjer naj se vpišejo poimensko praporščaki praporja Gasilske zveze 
Dolomiti. Obenem sprašuje tudi o novem zakonu o gasilstvu. Predsednik mu je obljubil, da bo to o tej zadevi 
povprašal na posvetu predsednikov gasilskih zvez na nivoju regije Ljubljana I, ki bo v začetku decembra in 
pa predstavnike Gasilske zveze Slovenije na občnem zboru Gasilske zveze Dolomiti. 
Zapisnik s to pripombo je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
� predsednik poda kratko informacijo o zavarovanju gasilskih domov. Zavarovalnica bo v kratkem poslala 

izračun premije za posamezna društva na podlagi podatkov, ki so jih posredovala društva v začetku leta. 
Ko bo izračun narejen bomo zadevo obravnavali na naslednji seji predsedstva. 

� Gasilska zveza Škofja loka nas je povabila na praznovanje 50 letnice delovanje zveze, katero sta se 
udeležila poveljnik in tajnik Gasilske zveze Dolomiti 

� prireditve izbire naj gasilke in naj gasilske desetine, katero so izbirali bralci Nedeljskega dnevnika, so se 
udeležili predvsem člani PGD Črni vrh, saj je njihova predsednica zasedla drugo mesto, za kar ji čestita 
tudi Gasilska zveza Dolomiti 

� Gasilska zveza Slovenije je izvedla natečaj za organizatorja državnega tekmovanja v letu 2006. Naša 
zveza nima niti pogojev (ograjen prostor, ločen od gledalcev), zato se nismo niti prijavili 



� vabljeni smo bili na ogled sejma Sodobna vojska v Gornji Radgoni, na katerem sta sodelovali tudi 
Gasilska zveza Slovenije in Uprava za zaščito in reševanje. Ker za ogled sejma ni bilo zanimanja, se ga 
nismo udeležili. 

� v letošnjem letu smo naše operativne (predvsem zaposlene) člane zavarovali tudi za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni. Ta primer zavarovanja se je pokazal za dobrega, saj je poškodovani član 
PGD Šentjošt, ki se je poškodoval na tekmovanju, dobil plačano 100% boleznino za čas odsotnosti z 
dela 

� Turistično podjetje Adria iz Ankaran nas vabi, da preživimo jesenski dopust v njihovih turističnih 
kapacitetah ob morju po občutni nižji ceni 

 
Točka 3. Poro čilo poveljstva  
 
Poročilo je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh 
� zaključen je bil nadaljevalni tečaj za gasilca, katerega je končalo 51 gasilcev. Na praktičnem delu tečaja 

so prikazali gašenje z gasilsniki, gašenje kuhinjskega požara, reševanje v zadimljenih prostorih, gašenje 
z metlo in podobno. Ob koncu tečaja so izvedli vajo, na kateri so prikazali pridobljeno znanje. 

� ob dnevu varnosti na Osnovni šoli Polhov Gradec je bila izvedena vaja "ŠOLA 2005", na kateri so 
sodelovala vsa gasilska društva naše zveze, PGD Horjul, Gasilska brigada Ljubljana z lestvijo, PGD 
Bizovik pa je posodilo opremo s katero so na vaji sodelovala naša društva. Vaja je bila snemana in 
izdelana bo video kaseta in DVD plošča. Naročila sprejema poveljnik gasilske zveze 

� letni pregledi društev smo zadovoljni. Oprema in tehnika po društvih je dobro vzdrževana. Izvedene vaje 
na pregledih so dobro pripravljene in izvedene, zato jih vedno težje ocenjevati. 

� nabavljena so bile zaščitne obleke brez čelad. Da bomo v naslednjem letu lahko kandidirali na razpisu 
za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme morajo društva obvezno  vpisati podatke o opremi v 
program Vulkan, saj v nasprotnem primeru ne moremo sodelovati na tem razpisu. Ker večina društev 
tega še ni naredila, se na predlog nekaterih društev v spomladanskem času organizira seminar na to 
temo. 

� poročilo je podala tudi predsednica komisije za članice. Organizirana je bila ekskurzija za članice, katero 
se je udeležilo 49 članic. Ogledale so si PGD Slovenske Konjice in znamenitosti v tej okolici 

� komisija za veterane je po tradiciji organizirala ekskurzijo za veterane, katere se je udeležilo poln 
avtobus veteranov. Obiskali so gasilce v Luki Koper. 

� komisija za mladino je v okviru Regije Ljubljana I izvedla orientacijski tek in kviz za mladino, v nedeljo 20. 
novembra pa se organizira ekskurzija na Dolenjsko 

 
Točka 4. Potrditev dotacije društvom  
 
Na osnovi delovanja društev preko celega leta, za katerega si nabirajo točke in pregledov društev je bila 
izračunana dotacija društvom. Nekaterim društvom so bile naknadno še priznane točke.  
Izračun dotacije društvom je bil potrjen z 13 glasovi "za" 
 
Točka 5. Rebalans prora čuna Gasilske zveze Dolomiti  
 
Rebalans proračuna Gasilske zveze Dolomiti je potreben predvsem zaradi večjih prihodkov iz naslova 
požarnih taks, investicijskih sredstev in namenskih sredstev za alarmiranje. Dodatna investicijska sredstva iz 
rebalansa občinskega proračuna je prejelo PGD Brezje za nabavo novega vozila, namenska sredstva za 
alarmiranje pa so bila porabljena za nabavo sirene za PGD Butajnova-Planina. Zaradi večjih stroškov 
praznovanja 10 letnice Gasilske zveze Dolomiti, vodstvo Gasilske zveze predlaga, da se sredstva, ki jih 
namenjamo za praznovanja obletnic društev, prenesjo v naslednje leto. 
Predsedstvo Gasilske zveze je sprejelo naslednje sklepe: 
� sredstva za praznovanja se prenesejo v leto 2006 – potrjeno z 13 glasovi "za" 
� redna investicijska sredstva za leto 2005 dobi za nabavo noveg avozila PGD Črni vrh – potrjeno z 13 

glasovi "za" 
Z 13 glasovi "za" je potrjen rebelans proračuna Gasilske zveze Dolomiti. 
 
Točka 7. Razno  
 
� Bizjan Viktorija predlaga, da naj se na mladinskem in pionirskem tekmovanju ne toči alkoholnih pijač. 

Predlog bomo v naslednjem letu posredovali organizatorju tega tekmovanja, ki bo v naši zvezi 
� na naslednji seji predsedstva naj imajo društva že določene datume občnih zborov 
� iz sredstev Cicilne zaščite smo prejeli 2 stabilni postaji, nekaj ročnih postaj ter nosila za reševanje 
�  
Seja je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  


