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ZAPISNIK 
 
 
14. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 02. marca 2006 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma v Zalogu. 
 
Prisotni: Bradeško Franc, Maček Franc, Droftina Janez, 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 vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Franc Bradeško. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti 
4. Obravnava plana dela in finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje predsedstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 13. seje je podal predsednik gasilske zveze. Edino pripombo ima Franc Maček, ki 
pravi, da se pod točko 1 vpiše, da je poleg PGD Dvor stabilno postajo, ki je bila nabavljena s sredstvi Civilne 
zaščite dobilo tudi PGD Polhov Gradec. 
Zapisnik s to pripombo je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
� v soboto 26. februarja 2006 je bil v IC na Igu seminar o aktivnostih gasilcev ob primeru izbruha aviarne 

influence – ptičje gripe. Seminarja se je udeležil tudi pomočnik poveljnika za nevarne snovi. Na 
usposabljanju so bile predstavljene aktivnosti gasilcev ob izbruhu ptičje gripe. Nadaljna navodila bodo 
društva še prejela 

� do konca meseca marca je potrebno v Vulkan vnesti vse izolirne dihalne aparate, ki jih društva 
uporabljajo. Še v tem mesecu bo organiziran tečaj za vnos opreme v Vulkan. Društva bodo prejela 
obvestilo o točnem datumu. Na tečaj naj pridejo predstavniki društev, ki se že ukvarjajo z Vulkanom, da 
bodo pozneje te podatke tudi vnesli v program. Kajti vpisana oprema v Vulkan-u bo letos eden od 
pogojev za sodelovanje na razpisu za sofinanciranje nabave zaščitne in reševalne opreme 

� Maček Franc predlaga, da bi v bodoče ekskurzijo za mladino organizirali v dveh delih in sicer ločeno za 
pionirje in mladince. 



� poveljnik poroča o operativnem delu v prvih mesecih letošnjega leta. Na občnem zboru PGD Podsmreka 
je bil zamenjan poveljnik društva, ki je sedaj Oven Bojan, dosedanji poveljnik Kristan Janez pa je postal 
podpoveljnik društva. Pripravlja se tečaj za bolničarja in delo z motorno žago, v Butajnovi se bo začel 
nadaljevalni tečaj za gasilca. Na Dobrovi je bilo obnovljeno vozilo GV 1. Zamenjan je bil tudi vrstni red 
nabave vozil. Ker PGD Polhov Gradec načrtuje nabavo vozila šele v letu 2007, bo v dogovoru s 
poveljstvom gasilske zveze vozilo nabavilo PGD Hruševo 

� komisija za mladino se pripravlja na udeležbo smučarskega tekmovanja v okviru Regije Ljubljana 1 
� predsednik gasilske zveze poda aktivnosti v okviru Regije Ljubljana 1. Na naslednji seji regijskega sveta 

bodo podpisane spremembe pravilnika o delu regijskega sveta. Poda informacijo o predlogih za nagrade 
Matevža Haceta. Predlagana sta Franc Trtnik – predsednik GZ Škofljica in Janez Jenko – predsednik 
GZ Vodice. V okviru Regije Ljubljana 1 bo potrebno poživiti delo z veterani in s članicami, kajti ti dve 
komisiji slabo delata 

 
Točka 3. Občni zbor Gasilske zveze Dolomiti  
 
Letošnji občni zbor Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 17. marca 2006 ob 19.00 uri v gasilskem domu na 
Butajnovi. 
V delovno predsedstvo so bili predlagani: 

 - delovni predsednik Golc Matija 
 - član Kušar Janez 
 Tominec Matjaž 
 - zapisnikar Zibelnik Franc 
 - overovatelj Maček Franc 
 Droftina Janez 
 - verifikacijska komisija Cankar Andrej 
 Sečnik Franc 
 Tomšič Anica 

 
Predlagano delovno predsedstvo je bilo soglasno potrjeno. 
Za vse člane organov gasilske zveze se pripravi gradivo v obliki biltena, ki se ga pošlje skupaj z vabilom za 
občni zbor. Pripravi pa se tudi predstavitev dela gasilske zveze s pomočjo projektorja. 
Na občnem zboru mora biti izobešen tudi prapor Gasilske zveze Dolomiti. 
 
Točka 4. Obravnava plana dela in finan čnega plana Gasilske zveze Dolomiti  
 
� plan dela gasilske zveze je podoben lanskemu, prav tako plan operativnega dela. V letošnjem letu bo 

občinsko tekmovanje izvedeno v naši zvezi. Za organizatorja se je prijavilo PGD Dobrova, ki naj določi 
tekmovalni prostor, katerega si bo ogledal tekmovalni odbor. V kolikor ta prostor ne bo zagotavljal 
pogojev za izvedbo tekmovanja, je tekmovanje pripravljeno prevzeti tudi PGD Polhov Gradec. 

� Maček Franc sprašuje zakaj so v finančnem planu sredstva za investicije razdeljena za domove in 
vozila. Zadevo pojasni predsednik gasilske zveze, ki pravi, da so tudi v občinskem proračunu ta sredstva 
razdeljena na sredstva za investicije v domove in v vozila 

� Kožuh Franc sprašuje na podlagi katerih kriterijev so bila ta sredstva razdeljena, saj smo ta sredstva v 
celoti namenjali za nabavo vozil. V letošnjem letu, ko naj bi PGD Hruševo nabavljalo novo vozilo, pa so 
sredstva za vozila zmanjšana. Gasilska zveza Dolomiti se bo prizadevala, da bi se investicijska sredstva 
za vozila povečala 

� Golc Matija pojasni financiranje v preteklosti, ko so bila investicijska sredstva mnogo manjša od 
današnjih, vendar predlaga, da se predsednik in poveljnik pogovorita z županom, da se tudi v letošnjem 
letu nameni za investicijska sredstva za nabavo vozil celotna sredstva 

Finančni plan, tak kot je bil predlagan in se ga bo predlagalo tudi občnemu zboru, je bil potrjen z 7 glasovi 
"za" in 7 glasovi "proti".  
 
 
Točka 5. Razno  
 
� Maček Franc predlaga, da na Gasilsko zvezo Slovenije naslovilo pobudo, da se dosežejo določeni 

popusti pri nabavi določenih artiklov (obleke, čevlji ipd), kot je to dosegla Planinska zveza Slovenije 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  


