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ZAPISNIK 
 
 
7. seje predsedstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 07. julija 2004 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Bradeško Franc, Droftina Janez, Maček Franc, Kožuh Jože, Zibelnik Marko, Tomšič Anica, 

Kušar Janez, Cankar Andrej, Bizjan Viktorija, Golc Matija, Kožuh Franc,  
Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Stanovnik Janez 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Bradeško Franc. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 6. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Pregled dela v prvem polletju 
4. Poročilo poveljstva 
5. Razporeditev investicijskih sredstev 
6. Obravnava pravilnika o podeljevanju priznanj 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 6. seje predsedstva  
 
Zapisnik prejšnje seje so člani predsedstva dobili. 
Predstavnik PGD Podsmreka tov. Janez Kušar zahteva, da se do naslednje seje pripravi pregled porabe 
sredstev Civilne zaščite za leto 2003, ki bo priložen zapisniku današnje seje. 
Zapisnik je bil soglasno potrjen   
 
Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
� PGD Hruševo podaja pisno pripombo na razvojni program Gasilske zveze Dolomiti in nabave gasilskih 

vozil po tem programu. Podali so razlago, da imajo finančna sredstva in bi radi s tudi s pomočjo Gasilske 
zveze Dolomiti nabavili vozilo GVC 1625. Tudi ostala društva, ki bodo nabavljala nova vozila zbirajo 
finančna sredstva. Društvo navaja, da bi nabavili večje vozilo kot jim pripada po kategorizaciji. To vlogo 
je obravnavalo že poveljstvo, ki je sprejelo sklep, da se bodo vozila nabavljala po sprejetem planu 
nabave vozil in opreme, ki ga je sprejelo predsedstvo Gasilske zveze Dolomiti na seji dne 20. decembra 
2002. Tov. Golc predlaga naj se poveljstvo odloči za kakšno vozilo in kdaj bomo PGD Hruševo 
sofinancirali nabavo novega vozila. Predsedstvo pa bo po odločitvi poveljstva predlog podprlo oz. 
potrdilo. Tov. Maček predlaga, v kolikor ima društvo finančna sredstva, lahko sami nabavijo vozilo, 
vendar se proračun občine ne sme bremeniti. Predstavnik PGD Hruševo v predsedstvu GZ Dolomiti tov. 
Kožuh podrobneje predstavi situacijo nabave novega vozila, saj tudi v društvu niso vsi enakega mnenja 



glede vrste vozila. Predsedstvo ugotavlja, da naj poveljstvo GZ Dolomiti določi kakšno vozilo lahko 
nabavi društvo, zveza pa bo društvu sofinancirala nabavo, ko bo na vrsti 

� PGD Zalog je poslalo vlogo za sofinanciranje izgradnje dvorane in zgornje etaže gasilskega doma. V 
proračunu zveze za letošnje leto ni predvidenih sredstev za domove. V rebalansu pa bomo skušali 
nameniti določena finančna sredstva tudi za izgradnjo gasilskega doma v Zalogu. Tov. Kušar predlaga, 
da se v bodoče v proračunu namenja tudi določena sredstva za adaptacije gasilskih domov. Temu 
predlogu nasprotuje poveljnik zveze, ki predlaga, da se sredstva namenjajo izobraževanju, nabavi 
predvsem zaščitne opreme, vozil. 

� na pripombo tov. Kušarja, da gasilci nepravilno nosimo odlikovanja, mu je poveljnik pojasnil, da bo 
organiziran posvet poveljnikov, lahko tudi predsednikov društev, na temo vodenja parade, pogrebov, 
nošenja odlikovanj, svečanih uniform ipd. Posvet bo organiziran v jesenskem času. 

� na vprašanje, do kdaj lahko društva podajo pripombe na točkovnik o ocenjevanju društev, je odgovoril 
poveljnik, ki pravi, da bomo pripombe sprejemali do 15. septembra 2004. 

 
Točka 3. Pregled dela v prvem polletju  
 
Predstavniki Gasilske zveze Dolomiti smo se udeležili vseh občnih zborov društev ter ostalih občnih zborov 
gasilskih zvez, na katere smo bili vabljeni. Predsednik zveze se je udeležil tudi zasedanja plenuma Gasilske 
zveze Slovenije v Žalcu in ugotavlja, da v gasilskih društvu mnogokrat bolje pripravimo občne zbore, na 
katerih je razprava konstruktivna. Na plenumu ni bil prisoten poveljnik Gasilske zveze Slovenije. 
Gasilci smo se udeležili tudi proslave občinskega praznika v Šentjoštu, ki je bila solidno organizirana, katere 
pa se ni udeležila osrednja enota (PGD Dobrova), udeležili smo se tudi prevzema vozila na Dobrovi. 
Državnega tekmovanja smo se udeležili z sedmimi ekipami, ki so dosegle velik uspeh, saj so se mladinke 
PGD Polhov Gradec uvrstile na tretje mesto v državi. 
Iz sredstev namenjena opremi, smo nabavili opremo za opekline, ki je bila razdeljena društvom, naročene pa 
so zaščitne obleke, ki bodo dobavljene v prihodnjem mesecu. 
Tov. Golc Matija sprašuje, kako je z dotokom finančnih sredstev s strani Občine Dobrova-Polhov Gradec. 
Predsednik pojasni, da finančna sredstva prihajajo redno. 
Predsednik komisije za mladino Zibelnik Marko predstavi delo svoje komisije, predsednica komisije za 
članice Tomšič Anica predstavi delo svoje komisije, prav tako predstavi delo komisije za veterane, zgodovino 
in odlikovanja njen predsednik Kušar Janez. 
Predstavniki zveze (predvsem predsednik in poveljnik) so se udeleževali tudi sestankov na nivoju Regije 
Ljubljana I. 
Iz Gasilske zveze Slovenije je prispel dopis oz. sporazum o uporabi glasbenih del. Gasilska zveza Slovenije 
je z SAZAS-om podpisala sporazum glede avtorskih pravic pri igranju ansamblov na naših veselicah. Vsa 
društva morajo plačati avtorski honorar glede na število obiskovalcev na veselici. Člani predsedstva so 
mnenja, da je Gasilska zveza Slovenije naredila premalo, saj je višina obračuna (razdeljen v 4 kategorije) 
previsoka. Glede na ostala društva (turistična) je ta prispevek prevelik. Gasilska zveza Dolomiti pošlje na 
Gasilsko zvezo Slovenije dopis, s katerim opozorimo vodstvo Gasilske zveze Slovenije, da ni vložilo vseh 
naporov za reševanje te problematike. 
 
Točka 4. Poro čilo poveljstva  
 
Delo poveljstva v prvem polletju je predstavil poveljnik zveze Kožuh Jože: 
� izdelan je bil operativni gasilski načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec, katerega je podpisal tudi župan 

občine 
� v soboto 29. maja 2004 smo pripravili tekmovalni poligon za mladinsko tekmovanje na Dobrovi za 

pripravo oz. trening tekmovalnim enotam Regije Ljubljana I, ki so se udeležila državnega tekmovanja. Pri 
pripravi so sodelovala so vsa društva 

� za ekipe, ki so sodelovala na državnem tekmovanju je bila nabavljena oprema po dogovoru 
� v spomladanskem času je tečaj za nosilca izolirnih dihalnih aparatov na Igu obiskovalo 21 tečajnikov, ki 

so tečaj uspešno zaključili, vendar se nekaj prijavljenih, ki so opravili zdravniški pregled spet ni udeležilo 
tečaja na Igu. Strošek zdravniškega pregleda se bo društvom odbil pri dotaciji 

� organiziran je bil tečaj za uporabnika radijskih zvez ter seminar o nevarnostih na intervencijah ter nastop 
in pristop pri nesrečah z nevarnimi snovmi 

� izdelan je bil razpis za občinsko tekmovanje in za pokal regije 
� poveljnik ugotavlja, da so vaje, ki se organizirajo na dan prireditve v posameznem društvu slabo 

pripravljene in izvedene, zato predlaga, da se take vaje ne organizirajo 
 
Točka 5. Razporeditev investicijskih sredstev  
 
Investicijska sredstva za leto 2003 v višini 3.500.000 SIT so bila v dogovoru z Občino Dobrova-Polhov 
Gradec nakazana šele v januarju 2004. Ta sredstva so po programu razvoja Gasilske zveze Dolomiti 
namenjena za nabavo vozila v PGD Dvor. Osnovne podatke o vozilu, katerega bo nabavilo to društvo je 
predstavil poveljnik društva. 
Predsedstvo je z 11 glasovi »za« potrdilo, da se sredstva namenijo PGD Dvor.  



 
Točka 6. Obravnava pravilnika o podeljevanju priznanj  
 
Delegati društev so prejeli osnutek pravilnika o priznanjih in nagradah Gasilske zveze Dolomiti. Pripombe bo 
Gasilska zveza Dolomiti sprejemala do 15. septembra 2004. 
V letu 2005 bo Gasilska zveza Dolomiti praznovala 10 letnico delovanja. Predsednik predlaga, da ob tej 
priliki razvijemo svoj prapor. 
Predsedstvo je z 11 glasovi »za« potrdilo podani predlog. 
 
Točka 7. Razno  
 
� z Telekom-om je podpisan aneks k pogodbi za sistem Centreks. S tem podpisom aneksa se zviša 

mesečna naročnina za 500 SIT 
� poveljnik GZ Dolomiti tov Jože Kožuh in vodja tehnično reševalne ekipe pri Civilni zaščiti občine 

Dobrova-Polhov Gradec tov. Janez Droftina sta bila na izobraževanju v centru na Igu 
� s pomočjo Civilne zaščite občine Dobrova-.Polhov Gradec bo tudi na gasilskem domu na Butajnovi 

montirana stabilna sirena 
� predsednik komisije za mladino Marko Zibelnik ima pripombo, da poveljnik Regije Ljubljana I na 

slavnostih v društvu svoj govor vedno preusmeri na vsemogoče teme, le bistva ob takih priložnostih ne 
poudari 

� predsednik komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja apelira na predstavnike društev, da v društvih 
ohranjajo staro gasilsko opremo in ordoje 

� predstavnik PGD Šentjošt se zahvaljuje Gasilski zvezi Dolomiti za vso pomoč in trud ob državnem 
tekmovanju v Kočevju 

� tov. Matija Golc se zahvaljuje Gasilski zvezi Dolomiti za objavo članka v Našem časopisu in Gasilcu ob 
njegovi 60 letnici   

 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Predsednik: 
Zibelnik Franc                                                                                                 Bradeško Franc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


