
Gasilska zveza 
DOLOMITI 

Ul. Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova 
Telefon: 01 360 15 00 
 www.gasilskazveza-dolomiti.si 
e-mail: gz-dolomiti@volja.net 

    TRR: Poštna banka 90672-0000046039 
Mat.št. 5923433 
Dav.št. 84531100 

 
Naš znak:  

Članom poveljstva GZ Dolomiti 
Dobrova, dne: 08. 05. 2004 

 
Zadeva: Zapisnik 

 
      
 
 

ZAPISNIK 
 
 
6. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 06. aprila 2004 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Butajnovi-Planini. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Sečnik Srečo, 

Tominec Matjaž, Božnar Filip, Sečnik Franc, Pečan Igor, Zibelnik Marko, Kristan Janez, 
Droftina Andrej 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Gregorin Mitja, Hribernik Roman 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje poveljstva 
2. Tekmovanja v letu 2004 
3. Izobraževanje v letu 2004 
4. Oprema in tehnika 
5. Seminarji 
6. Operativni načrt občine Dobrova-Polhov Gradec 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje poveljstva  
 
Kratek pregled zapisnika 5. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Tekmovanja v letu 2004  
 
V letošnjem letu bo izvedeno državno tekmovanje, katerega se udeleži 5 ekip iz naše zveze. Tekmovanje 
članov in veteranov bo 22. maja 2004 v Kočevju, tekmovanje pionirjev in mladincev pa 12. junija 2004 v 
Celju. 
Vsem ekip, ki se uvrstijo na državno tekmovanje, pripadajo za nagrado delovne obleke. PGD Šentjošt 
namesto teh oblek dobi ostalo opremo v protivrednosti delovnih oblek, PGD Dvor dobi namesto pionirskih 
mladinske obleke, PGD Butajnova-Planina in PGD Polhov Gradec pa dobi mladinske obleke. 
V sredo 14. aprila 2004 je na Regiji Ljubljana 1 sestanek poveljnikov in pomočnikov poveljnikov gasilskih 
zvez. Podpoveljnik Regije Ljubljana 1 predlaga, da bi na občinskih tekmovanjih lahko nastopala tudi ekipe iz 
ostalih zvez za pokal Regije Ljubljana 1. 
V soboto 29. maja 2004 bodo na območju Gasilske zveze Dolomiti organizirane priprave tekmovalnih ekip iz 
Regije Ljubljana 1. Gasilska zveza Dolomiti mora pripraviti prostor in opremo za vse tekmovalne discipline 
pionirjev in mladincev. Prostor izbere poveljnik in njegov pomočnik, pripravo tekmovalnega prostora pa 
pomagajo pripraviti vsa društva naše zveze. 



Člani pa imajo podobno testiranje pred državnim tekmovanjem v Polju pri Vodicah v nedeljo 09. maja 2004. 
Udeležba na teh testiranjih ni obvezna, je pa priporočljiva za vse ekipe, da preverijo svojo pripravljenost in 
eventuelno še popravijo napake do državnega tekmovanja. 
 
Točka 3. Izobraževanje v letu 2004  
 
• v zimskem času sta bila v Gasilski zvezi Dolomiti izvedena tečaja za specialnost strojnik in uporabnika 

radijskih zvez. Oba tečaja sta končana in podelitev diplom in značk bo v petek 16. aprila 2004 ob 20.00 
uri v gasilskem domu v Dvoru 

• v februarju 2004 je bil izveden tudi tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, na katerega se je 
prijavilo 27 kandidatov, tečaj pa je opravilo 21 tečajnikov. Ponovno se je pokazala neresnost nekaterih 
prijavljenih kandidatov, ki so uspešno opravili zdravniški pregled in se tečaja, kljub pravočasno 
določenemu datumu, niso udeležili. Strošek zdravniškega pregleda za kandidate, ki se niso udeležili 
tečaja, bo Gasilska zveza Dolomiti odtegnila društvom pri dotaciji 

• sektor Polhov Gradec in Dobrova morata dostaviti še dnevnika o poteku tečaja za gasilca pripravnika, ki 
sta potekala v sektorjih konec leta 2003 

• v jesenskem času naj bi se organiziral tečaj za vodjo skupine. Društva naj do naslednje seje poveljstva 
pripravijo seznam kandidatov za ta tečaj 

• do srede 14. aprila 2004 se je še možno prijaviti za tečaj sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin 
• skupaj z Gasilsko zvezo Horjul se bo v jesenskem času organiziral tečaj za mentorja mladine. Kandidati 

naj se prijavijo čimprej 
• v gasilskih društvih moramo posvetiti več pozornosti tečajem za tehnično reševanje (društva I.ktg morajo 

imeti vsaj 2 gasilca s tem tečajem, društva II. in III.ktg pa po 4), nevarne snovi in nosilca izolirnega 
dihalnega aparata (društva I.ktg morajo imeti 4 gasilce s tem tečajem, društva II.ktg 8 gasilcev in društva 
III.ktg 12 gasilcev). Pomočnik poveljnika naj do naslednje seje pripravi seznam tečajev v letošnjem letu 

 
Točka 4. Oprema in tehnika  
 
• za nabavo opreme je v letošnjem letu planirano 4 MIO SIT, v to vsoto je všteta tudi oprema za ekipe za 

državno tekmovanje 
• prispela je ponudba za nabavo osnovne opreme za opekline. Poveljnik predlaga, da se za vsako društvo 

nabavi minimalna oprema za opekline v znesku cca 8.500 SIT/društvo. Predlog je bil soglasno potrjen. 
• opremo, ki jo društva dobijo od Gasilske zveze mora biti stalno na razpolago (če društvo na društvenih 

vajah uporablja penilo ali absorber mora samo obnavljati zalogo oz. porabljena sredstva) 
• ker nimajo društva še dovolj zaščitnih oblek za gasilca, se bo iz sredstev za nabavo opreme v letošnjem 

letu nabavilo za vsako društvo po eno zaščitno obleko ter še po eno za PGD Polhov Gradec, PGD 
Dobrova, PGD Črni vrh in PGD Šentjošt 

 
Točka 5. Seminarji  
 
V spomladanskem času je že bil organiziran posvet o ravnanju z nevarnimi snovmi, na katerem je predaval 
strokovnjak za to področju Milan Dubravac. 
Do poletja naj bi pripravili v sodelovanju z Geoplinom še posvet o nevarnostih visokotlačnega zemeljskega 
plina, ki tudi poteka preko našega področja. 
Sami pa bomo organizirali pa bomo tudi posvet o vodenju intervencij v začetku, nošenju odlikovanj, 
organizaciji in sodelovanju na pogrebih, slovesnostih. 
 
Točka 6. Operativni na črt ob čine Dobrova-Polhov Gradec  
 
Izdelan je operativno gasilski načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec, katerega je tudi že podpisal župan 
občine. Načrt je bil izdelan po podatkih, ki so jih posredovala društva. Ponovno se pokazalo, da so določena 
društva to vzela zelo resno, so pa tudi društva, ki so poslala zelo skope podatke. 
Društva, ki jih ta načrt zanima in bi rada izvod tega načrta naj se oglasijo na uradnih urah Gasilske zveze in 
bo ta načrt dobila 
 
Točka 7. Razno  
 
• članu PGD Butajnova-Planina se je pokvaril pozivnik, ki se ga ne da popraviti. V kolikor nabava novega 

ni prevelik strošek se nabavi nov, stari pa se uporablja za rezervne dele 
• preverjanje radijskih zveze se izjemoma zaradi velike noči prestavi na ponedeljek 12. aprila 2004 ob 19 

uri. 
• glede na predlog, da bi se vaja ob pregledu društva izvedla v spomladanskem času, je to mogoče izvesti 

konec maja ali v začetku junija, ko pa travnikih pokosijo travo 



• za sireno na Butajnovi-Planini je poslati dopis na občino, ki je zadolžena za opremljanje gasilskih društev 
z opremo za zaščito in reševanje. Na Štabu civilne zaščite so že razpravljali o nabavi sirene za 
Butajnovo-Planino 

• do naslednje seje poveljstva naj se pripravi predlog, katero društvo bo zadolženo za nesreče z nevarnimi 
snovmi in gozdne požare 

• PGD Dobrova ima na vozilu TAM 150 okvaro na zavorah. Avto se odpelje na servis k našemu serviserju 
v Šentjošt. 

• PGD Dobrova ima v soboto 19. junija 2004 prevzem novega avtomobila. Ob tej priliki bo izvedena tudi 
gasilska vaja 

• poveljnik sektorja Dobrova sprašuje o preverjanju pozivnikov. Ob zadnjem preverjanju ni dobil poziva. 
Pomočnik poveljnika za zveze ugotavlja, da pogosto prihaja do problema, ko nekateri člani v isti skupni 
ne dobijo poziva 

• pomočnik poveljnika za zveze bo pripravil obrazec za preverjanje pozivnikov, katerega naj društva 
oddajo ob koncu trimesečja z ostalimi obrazci 

• PGD Dobrova mora o vsaki intervenciji obvestiti poveljnika sektorja in gasilske zveze 
• poveljnik ugotavlja, da je poveljstvo v prvem letu mandata delovalo uspešno, saj je opravilo precej dela 

(izdelan operativno gasilski načrt občine, nov točkovnik za delo društev, uspešno izvedeno občinsko 
tekmovanje) 

 
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


