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ZAPISNIK 
 
 
8. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 10. septembra 2004 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Podsmreki. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Zorc Robert, Sečnik Srečo, Tominec Matjaž, 

Božnar Filip, Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Zibelnik Marko, Kristan Janez, Droftina Andrej 
Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Mlinar Ivan 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje poveljstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Občinsko tekmovanje 
4. Pregledi društev 
5. Strokovna izobraženost v PGD 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje poveljstva  
 
Kratek pregled zapisnika 7. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
Vprašanji, ki jih je zastavilo PGD Dvor, smo posredovali na ustrezne naslove. Glede aktiviranja Gasilske 
brigade Ljubljana, poveljnik pojasni, da jo vodja intervencije lahko aktivira ob intervenciji na obe osnovni šoli 
oz. če presodi, da je sodelovanje Gasilske brigade potrebno. Odgovora na vprašanje za zaporo ceste 
Ljubljana.Polhov Gradec ob poplavah pa še nismo prejeli. Gasilci lahko občinske ceste zapremo ob 
poplavah le z ustrezno signalizacijo. 
Matjaž Tominec sprašuje o kategoriji PGD Dvor oz. ali mu glede na kategorijo društva pripada vozilo GVC 
1625. Odgovor mu poda poveljnik, ki pravi, da je PGD Dvor društvo I. kategorije s posebnim statusom, tako 
kot PGD Šentjošt in PGD Črni vrh. Društvo s to kategorijo mora zagotavljati tolikšno število gasilcev kot 
društvo II. Kategorije, zato PGD Dvor po kategorizaciji pripada vozilo GVC 1625. 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
• v poletnem času so bile organizirane sektorske vaje v sektorjih Dobrova in Šentjošt. Poveljnik ugotavlja, 

da so bile vaje, izvedene pred samo veselico, skoraj vse slabo izvedene, razen tiste v Butajnovi. Zato 
predlaga, da se vaje na dan veselice ne izvajajo 

• Gasilska zveza Slovenije je skupaj z Gasilsko zvezo Radovljica izvedla orientacijski tek za mladino 
• PGD Dvor obvešča, da jim je na vozilu GVC 1640 počila pnevmatika. Prosi za financiranje nabave nove 

pnevmatike v vrednosti 50.000 SIT. Poveljstvo soglasno potrdi financiranje nabave nove pnevmatike 



• v PGD Dobrova je prišlo do okvar na 3 pozivnikih. Pomočnik za UKV veze je pozivnike odnesel v 
popravilo in bodo popravljeni v naslednjem tednu  

 
Točka 3. Občinsko tekmovanje  
 
Občinsko tekmovanje bo letos v organizaciji Gasilske zveze Horjul. Pionirji in mladinci bo tekmovali na 
prostoru pri Osnovni šoli Horjul, člani in veterani pa na prostoru pri farmi Jata. Za tekmovanje se je iz 
Gasilske zveze Dolomiti prijavilo 43 ekip. 
Za pionirske in mladinske ekipe je potrebno nabaviti medalje, pokale za člnske in veteranske ekipe pa bo 
nabavila Gasilska zveza Horjul. 
Vkolikor se prijavljene ekipe ne nameravajo udeležiti tekmovanja, je možna odjava ekipe do sobote 18. 
septembra 2004. 
 
Točka 4. Pregledi društev  
 
Tudi letos bo v oktobru Gasilska zveza Dolomiti opravila preglede društev z namenom preveriti operativno 
usposobljenost gasilskih društev. 
Pregledi društev se bodo ocenjevali po lanskoletnem sprejetem točkovniku. 
Pregledi gasilskih društev se bodo izvajali po naslednjem razporedu: 
 
Nedelja 10. oktober 2004 

PGD Dvor ob 08.30 uri 
PGD Hruševo ob 09.30 uri 
PGD Dobrova ob 10.30 uri 
PGD Podsmreka ob 11.30 uri 
PGD Brezje ob 12.30 uri 

 
Nedelja 17. oktober 2004 

PGD Šentjošt ob 08.30 uri 
PGD Butajnova-Planina ob 09.30 uri 
PGD Zalog ob 10.30 uri 
PGD Črni vrh ob 11.30 uri 
PGD Polhov Gradec ob 12.30 uri 

 
Komisija, ki bo opravila preglede društev sestavljajo: 

Kožuh Jože Poveljnik GZ Dolomiti 
Bradeško Franc Predsednik GZ Dolomiti 
Zibelnik Franc Tajnik GZ Dolomiti 
Pustavrh Roman Poveljnik sektorja Dobrova 
Koprivec Franc Poveljnik sektorja Polhov Gradec 
Slovša Andrej Poveljnik sektorja Šentjošt 

 
Poveljstvo je sprejelo sklep, da se društvo kaznuje z odvzemom točk iz operativnega dela, v kolikor bo 
društvo dajalo napačne podatke oz. ne bo upoštevalo pripomb komisije pri razvrstitvi operativnih in ostalih 
članov. 
 
Točka 5. Strokovna izobraženost gasilcev v PGD  
 
Na zadnji seji poveljstva so društva prejela obrazce, v katere je bilo potrebno vpisati operativne člane po 
strokovni usposobljenosti članov operativne enote. 
Vsa društva so omenjene obrazce izpolnila, vendar je večina društev vpisovala člane na mesta specialnosti, 
čeprav le-ti nimajo opravljenih tečajev za specialnosti. 
Poveljniki društev, ki še nimajo opravljenega tečaja za poveljnika društva, bodo ta tečaj morali opraviti, 
podpoveljniki društev , ki imajo čin nižjega gasilskega častnika, naj opravijo tečaj za vodjo enot, da si 
pridobijo čin gasilskega častnika. 
Potrebno bo veliko pozornosti posvetiti tečajem specialnostim, saj naj bi vsako društvo imelo po 1 bolničarja, 
1 reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter 1 tehničnega reševalca. 
Poveljnik PGD Polhov Gradec Boris Koritnik sprašuje, kdaj bo Civilna zaščita organizirala tečaj za 
tehničnega reševalca. Ta tečaj bo verjetno organiziran naslednje leto. 
 
Točka 6. Razno  
 
� v Polhovem Gradcu smo gasilci prvi teden šole opravljali redarsko službo 
� poveljniki sektorjev so prejeli operativno gasilske načrte občine Dobrova-Polhov Gradec 



� od Uprave za zaščito in reševanje smo prejeli 3 pozivnike, ki jih bodo prejeli poveljnik GZ Dolomiti, PGD 
Zalog in PGD Brezje, PGD Butajnova-Planina pa prejme pozivnik, ki ga je imel do sedaj poveljnik GZ 
Dolomiti 

� poveljniki društev so prejeli navodila za aktivnosti v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti 
� društvom, ki se bodo udeleževala tekmovanj za pokal Regije Ljubljana I, se bo v točkovniku tako 

tekmovanje štelo kot, da sodelujejo na občinskem tekmovanju, uvrstitve na prva tri mesta pa kot 
uvrstitve na regijskem tekmovanju 

 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


