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ZAPISNIK 
 
 
9. skupne seje predsedstva, poveljstva in nadzornega odbora Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 17. 
decembra 2004 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Predsedstvo:  Bradeško Franc, Maček Franc, Droftina Janez, Kožuh Jože, Zibelnik Marko, 

Tomšič Anica, Kušar Janez, Sečnik Anton, Cankar Andrej, Golc Matija, Kožuh Franc, Peklaj 
Marjan 
Poveljstvo:  Pustavrh Roman, Sajovec Franc, Božnar Filip, Urbančič Zvone, Pečan Igor, 
Kristan Janez, Koritnik Boris, Droftina Andrej 
Nadzorni odbor:  Malovrh Pavel, Plestenjak Andrej 

Ostali prisotni: Zibelnik Franc, Jankovec Urška, Stanovnik Janez 
 
Sejo je odprl in vodil predsednik GZ Dolomiti tov. Bradeško Franc. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 8. seje predsedstva 
2. Vloge in pobude društev 
3. Obravnava in potrditev rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti 
4. Plan za leto 2005 
5. Prireditve v letu 2005 
6. Občni zbori društev 
7. Požarno zavarovanje gasilskih domov 
8. Razno 

 
Predsednik komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja predlaga dodatno točko dnevnega reda in sicer: 
obravnava predlogov komisije za odlikovanja 
 
SKLEP: dopolnjeni dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 8. seje predsedstva  
 
Zapisnik prejšnje seje so člani predsedstva prejeli z vabilom za današnjo sejo, zato je predsednik podal 
kratek povzetek tega zapisnika. 
Podpredsednik GZ Dolomiti Maček Franc predlaga, da se v zapisnik napiše, da je PGD Dobrova podalo 
pripombo k Pravilniku o priznanjih in nagradah v GZ Dolomiti, ki pa ni bila sprejeta. 
Delegat PGD Podsmreka Kušar Janez predlaga, da se v zapisnik zapiše ob glasovanju poimensko člane, ki 
so glasovali »za« in »proti«. Predsednik mu pojasni, da se nikjer v zapisnike ne piše imena, kdo je glasoval 
»za« ali »proti«. 
Predsednik Nadzornega odbora predlaga, da se v bodoče v zapisniku zapiše število glasov »za« in število 
glasov »proti«. 
Zapisnik je bil z dopolnjenim predlogom podpredsednika soglasno potrjen   
 



Točka 2. Vloge in pobude društev  
 
Pobud in vlog društev v času od prejšnje seje predsedstva ni bilo.  
Poveljnik poda kratko poročilo o delu poveljstva. Iz sredstev požarnega sklada smo pridobili 2 izolirna 
dihalna aparata tipa Drager. Poveljnik predlaga, da se ti izolirni dihalni aparati namenijo PGD Brezje, ki edino 
ob PGD Hrušovem, ki pa nima usposobljenega kadra za uporabo dihalnih aparatov, še nima sodobnih 
dihalnih aparatov. Predlog poveljnika je poveljstvo potrdilo z 10 glasovi »za« in nobenim »proti« 
 
Točka 3. Obravnava in potrditev rebalansa finan čnega plana Gasilske zveze Dolomiti  
 
Predlog rebalansa finančnega plana Gasilske zveze Dolomiti je bil priloga vabila za današnjo sejo in ga 
predsednik tudi podrobno pojasni. Prihodki so večji za dodatna namenska investicijska sredstva, ki jih je 
občina namenila za PGD Dvor in PGD Zalog. Med odhodki pa se povečajo sredstva v investicije, ostala 
sredstva pa se glede na porabo razporedijo po posameznih postavkah. 
Rebalans finančnega plana je bil potrjen z 20 glasovi »za« in nobenim »proti«. 
Redna investicijska sredstva za leto 2004 v višini 3.657.000 SIT pripadajo PGD Brezje za nakup novega 
gasilskega vozila. Predlog potrjen z 20 glasovi »za« in nobenim »proti«. 
Dodatna namenska investicijska sredstva v višini 3.500.00 SIT se nameni PGD Dvor za nakup novega 
gasilskega vozila in v višini 1.000.000 SIT PGD Zalog za dokončanje izgradnje gasilskega doma. Predloga 
sta bila potrjena z 20 glasovi »za« in nobenim »proti«. 
 
Točka 4. Plan za leto 2005  
 
Tudi finančni plan za leto 2005 je bil priloga vabilu za sejo. Višina sredstev v proračunu občine Dobrova-
Polhove Gradec je določen s sprejetim občinskim proračunom in znaša 10.353.000 SIT. Investicijskih 
sredstev za leto 2005 je predvidenih 3.815.000 SIT. 
Pri odhodkih je največji porast sredstev v rubriki tekmovanje, saj predvidevamo, da se bo ekipa mladink PGD 
Polhov Gradec uvrstila na gasilsko olimpiado v Varaždinu, za katero bo potrebno na Gasilsko zvezo 
Slovenije prispevati 500.000 SIT in pa praznovanja, saj tri društva v naslednjem letu praznujejo 50 oz. 60 
letnico delovanja.  
Člani predsedstva in poveljstva imajo na predstavljen plan naslednje pripombe in sicer: 
• predsednik predlaga, da se predavateljem, ki predavajo na tečajih v organizaciji Gasilske zveze Dolomiti 

za uro predavanja prizna po 1.500 SIT, prav tako 1.500 SIT za izpit. Predlog potrjen z 20 glasovi »za« in 
nobenim »proti« 

• Janez Droftina sprašuje v kateri namen bodo porabljena namenska sredstva. Predsednik pojasni, da se 
namenska sredstva namenijo izključno za novogradnje 

• Franc Maček ima pripombo, da se premalo sredstev namenja za nabavo gasilske opreme in orodja. Res 
je v letu 2005 namenjenih manj sredstev za nabavo opreme, vkolikor se bo med letom pokazalo, da 
sredstva ostajajo, bomo le-ta namenili za opremo 

• predsednik komisije za veterane, zgodovino in odlikovanja predlaga, da se za to komisijo povečajo 
sredstva za 20.000 SIT. Podobno predlaga tudi predsednica komisije za žene, da se komisiji povečajo 
sredstva za 20.000 SIT. To zaenkrat ni možno, kajti sredstev ni na razpolago 

• Marjan Peklaj predlaga, naj se sredstva za komisije razporedijo glede na število veteranov, žena in 
mladine po društvih 

• predstavnik PGD Brezje sprašuje, če se bo možno sredstva, ki jim bodo zmanjkala za nabavo novega 
gasilskega vozila, sposoditi pri gasilski zvezi. Predsednik mu pojasni, da gasilska zveza nima sredstev, 
ki bi jih lahko posojala, saj sredstva, ki jih dobimo od občine v zelo kratkem času porabimo za namene, 
ki so predvideni po planu 

• Franc Maček predlaga, da se namenska sredstva za domove črta iz plana in se jih razporedi v druge 
namene 

• predsednik predlaga, da se poveljniku in tajniku gasilske zveze zniža povračilo kilometrine do višine 420 
km na mesec, predsedniku gasilske zveze pa do višine 210 km na mesec. Predlog potrjen z 19 glasovi 
»za« in 1 glasom »proti« 

Finačni plan je bil potrjen z 18 glasovi »za« in 2 glasovoma »proti« 
Plan na organizacijskem področju bo podoben letošnjemu planu. Želimo si nadaljnega sodelovanja s 
sosednjimi gasilskimi zvezami, regijo Ljubljana 1, Gasilsko zvezo Slovenije. Namen imamo podpisati še 
kakšno pismo o nameri s sosednjimi gasilskimi zvezami oz. občinami, v kolikor se bo pokazal interes na 
nasprotni strani 
 
Točka 5. Prireditve v letu 2005  
 
V letu 2005 nekatera društva v naši gasilski zvezi praznujejo okrogle obletnice delovanja, zato bodo 
pripravila tudi slovesnosti. Prav tako pa Gasilska zveza Dolomiti v letu 2005 praznuje 10 letnico delovanja, 
zato bo organizirana slovesnost z razvitjem gasilskega praporja Gasilske zveze Dolomiti. 
Gasilska društva bodo imela slovesnosti: 



 
PGD Brezje 60 letnica 10. 07. 2005 
PGD Dvor 60 letnica 17. 07. 2005 
PGD Hruševo 50 letnica 06. 08. 2005 
PGD Polhov Gradec veselica 29. 05. 2005 

 
Gasilska zveza Dolomiti pa bo slovesnost 10 letnice delovanja z razvitjem praporja pripravila 18. junija 2005. 
V kolikor pa bi bila v tem terminu gasilska olimpiada, pa se bo slovesnost premaknila za teden dni prej. 
Ostala društva, ki bo bodo pripravila samo veselice naj teh datumov ne uporabijo. 
 
Točka 6. Obravnava predlogov komisije za odlikovanja  
 
Komisija za veterane, zgodovino in odlikovanja je na svoji seji obravnavala sprejet Pravilnik o odlikovanjih in 
nagradah Gasilske zveze Dolomiti. 
Komisija predlaga, da se v letu 2004 podeli spominsko darilo tov. Golc Matiji za 60-letnico in tov. Tomšič 
Anici za 50-letnico. Komisija predlaga, da se omenjenima darilo v višini do 35.000 SIT za vsakega. Sredstva 
se črpajo iz delovanja zveze. 
Predlog potrjen z 19 glasovi »za«  in 1 glasom »proti«. 
 
Točka 7. Občni zbori društev  
 
Bliža se konec leta in v mesecu januarju in februarju potekajo občni zbori društev, ki bodo letos potekali po 
naslednjem vrstnem redu: 
 

22. 01. 2005 ob 19.00 uri PGD Brezje 
 ob 19.00 uri PGD Butajnova-Planina 
 ob 19.00 uri PGD Podsmreka 
29. 01. 2005 ob 19.00 uri PGD Dvor 
 ob 19.00 uri PGD Hruševo 
05. 02. 2005 ob 19.00 uri PGD Dobrova 
12. 02. 2005 ob 19.00 uri PGD Polhov Gradec 
 ob 19.00 uri PGD Šentjošt 
19. 02. 2005 ob 19.00 uri PGD Črni vrh 
26. 02. 2005 ob 19.00 uri PGD Zalog 

 
Delegati Gasilske zveze Dolomiti se občnih zborov društev udeležijo v svečanih uniformah. Zapisniki občnih 
zborov društev morajo biti poslani na Gasilsko zvezo Dolomiti do srede 02. marca 2005. 
 
Točka 8. Požarno zavarovanje gasilskih domov  
 
Na željo nekaterih gasilskih društev v Gasilski zvezi Dolomiti, da bi požarno zavarovanje gasilskih domov 
zavarovali preko ene zavarovalne police smo se zanimali pri Zavarovalnici Triglav. Takšno zavarovanje je 
možno, vendar moramo pred nadaljnimi pogovori pridobiti nekatere podatke o gasilskih domovih ter opremo 
v domovih in opremi, ki se uporablja na intervencijah. 
V naslednjem tednu bodo vsa društva prejela vprašalnik oz. tabelo, v katera naj društva vpišejo potrebne 
podatke in vrnejo izpolnjen obrazec na Gasilsko zvezo Dolomiti do srede 12. januarja 2005. 
Društva, ki so do sedaj sama požarno zavarovala gasilski dom, naj tudi v naslednjem letu to storijo, saj 
skupno požarno zavarovanje ne bo sklenjeno v roku 2 mesecev 
 
Točka 9. Razno  
 
• poveljnik ponovno opozarja društva, da se društva ne zavedajo, da podatke, katere zahtevamo od njih, 

ne zahtevamo zaradi tega, da vam bi nalagala delo, ampak moramo te podatke pošiljati na organe, ki te 
podatke potrebujejo. V bodoče se bo dogajalo, da kdor takih ali drugačnih podatkov ne bo pošiljal, ne bo 
deležen sredstev ali opreme iz sklada požarnih taks ali katerekoli druge organizacije. Zato poveljnik 
prosi, da se nalog lotite resno, čeprav je marsikdaj rok zelo kratek. 

• za nadaljevalni tečaj za gasilca so do roka prijavila kandidate PGD Polhov Gradec, PGD Dvor in PGD 
Hruševo. Tečaj naj bi se začel v mesecu januarju 2005. Poveljnik zahteva, da se tečaj dobro izvede, da 
bodo gasilci na tem tečaju pridobili čimveč znanja, ki ga bodo uporabljali pri delu v gasilskih društvih. 
Vse prijave za katerikoli tečaj je preko programa Vulkan. 

• poveljnik pojasni, da bodo v naslednjem letu na zahtevo župana občine, za nekatera društva izpeljane 
nenapovedane vaje, ki bodo pokazale operativno pripravljenost gasilskih enot 

• v naslednjem letu bi bilo potrebno čimveč gasilcev poslati na izobraževanje specialnosti, predvsem na 
tečaj za nevarne snovi. 



• komisija za žene ugotavlja, da nekatera društva, v katerih delujejo članice, le-te niso zastopane v 
upravnih odborih. Predsednica komisije apelira na delegate društev, da opozorijo v svojih društvih na to, 
in da članice vključijo v upravne odbore 

• predsednik Nadzornega odbora opozori na očitek društva iz sektorja Dobrova, da sestava nadzornega 
odbora ni v skladu s statutom Gasilske zveze Dolomiti, v katerem je zapisano, da odbor sestavljajo po 
en predstavnik vsakega sektorja. Do tega je prišlo na volitvah leta 2003, ko je bilo predlaganih 6 
kandidatov za nadzorni odbor, v nadzorni odbor pa so bili izvoljeni 3 kandidati, ki so prejeli največ 
glasov. Na žalost med temi tremi ni bilo nobenega predstavnika sektorja Dobrova, ki bi dobil dovolj veliko 
število glasov. 

• poveljnik PGD Brezje Zvone Urbančič se zahvali se odobrena investicijska sredstva, s katerimi bo 
društvo nabavilo novo gasilsko vozilo 

• poveljnik PGD Polhov Gradec sprašuje glede prijav za tečaj tehničnega reševanja, ki so bila poslana za 
potrebe Cilvilne zaščite, ki bi ta tečaj tudi organizirala oz. financirala. Poveljnik pojasni, da se programa 
izobraževanja tečaja tehničnega reševanja, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije in Civilna zaščite 
razlikujeta med seboj. O začetku tega tečaja pa nimamo podatkov. 

• društva bodo po končani seji prejela stenski koledar Gasilske zveze Dolomiti in letne gasilske priročnike  
 
Naslednja seja bo v Podsmreki ali Brezju. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: Predsednik: 
 Zibelnik Franc  Kožuh Jože  Bradeško Franc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


