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ZAPISNIK 
 
 
9. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 04. novembra 2004 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Hrušovem. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Slovša Andrej, Zorc Robert, Sečnik Srečo, Tominec Matjaž, Sajovec Franc, 

Božnar Filip, Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Zibelnik Marko, Kristan Janez, Koritnik Boris, 
Droftina Andrej 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Malovrh Pavel, Hribernik Roman 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje poveljstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza občinskega tekmovanja 
4. Analiza pregledov društev 
5. Priprava točkovnika za naslednje leto 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje poveljstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 8. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. Ker na zapisnik 
ni bilo pripomb, je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
• podana je informacija o razpisu za sofinanciranje nabave zaščitnih oblek. Društva, ki so poslala vlogo za 

sofinanciranje nabave zaščitnih oblek so že dobila v podpis pogodbe, na podlagi katerih bodo dobila 
povrnjen del DDV-ja. Za komplet zaščitne obleke skupaj s čelado društvo prejme 32.329 SIT 

• Gasilska zveza Slovenije je v mesecu oktobru organizirala posvet na temo »Požarna varnost na kmetiji«. 
Posvet je bil na Igu, ker pa je bil v dopoldanskem času je bila udeležba gasilcev majhna 

• PGD Šentjošt je poslalo pripombo oz. predlog, da se v točkovnik doda rubrika testiranje sodnikov. 
Pripomba je bila upoštevana in bila uvrščena v točkovnik. 

• v jesenskem času je bilo veliko poškodb in okvar na pozivnikih. Vse okvare so bile odpravljene oz. so v 
odpravljanju, kajti nekaj pozivnikov je še na servisu 

 
Točka 3. Analiza ob činskega tekmovanja  
 
Letošnje tekmovanje, ki je potekalo v Horjulu je bilo dobro organizirano. Hkrati je potekalo tudi tekmovanje 
za Pokal regije Ljubljana I. Poveljnik ugotavlja, da je bilo obnašanje ekip iz GZ Dolomiti na in po tekmovanju  



vzorno. Na tekmovanje je bilo prijavljenih 43 ekip, samega tekmovanja pa se je udeležilo 40 ekip. 
Tekmovanja za pokal regije Ljubljana I pa so se udeležile 3 ekipe iz PGD Šentjošt in vse ekipe so dosegle 
eno izmed prvih treh mest.  
Poveljnik PGD Dvor predlaga, da se tudi v bodoče daje več poudarka obnašanju ekip na tekmovanjih. Tajnik 
GZ pa predlaga, da bi se v ocenjevalni list dodale tudi točke primerno obnašanje ekipe. 
 
Točka 4. Analiza pregledov društev  
 
Komisija, ki je opravila preglede društev ugotavlja, da se oprema in tehnika v društvih dobro vzdržuje. Tudi 
vaje so vsako leto bolje pripravljene in izvedene. Razočaran pa je nad izvedbo vaje osrednje enote (PGD 
Dobrova), saj je bila vaja slabo izvedena. Pomočnik poveljnika Tominec predlaga, da društvo, v kolikor to ni 
potrebno, ne uporabi vse opreme in tehnike, obenem predlaga, da društvo napove vajo v naprej, komisija pa 
si to vajo potem ogleda. Izdelan je bil tudi obračun dotacije za društva. Vodstvo GZ Dolomiti predlaga, da se 
sredstva, ki so jih društva prejela od države kot delno povračilo plačanega DDV-ja pri nabavi zaščitnih oblek 
odtegne pri dotaciji. Poveljstvo smatra, da je to prav, kajti zaščitne obleke za vsa društva je financirala 
gasilska zveza iz svojega proračuna. 
 
Točka 5. Priprava to čkovnika za naslednje leto  
 
Komisija, ki je opravila preglede društev se je takoj po zadnjem pregledu sestala in analizirala delo društev v 
preteklem letu. Ob pregledu točkovnika je ugotovila, da bi bilo potrebno točkovnik nekoliko popraviti oz. 
dodati nekatere nove rubrike. Predlog komisije je, da se v točkovniku popravi: 
� iz točkovnika se briše vzdrževanje agregatov in rezervno gorivo 
� vodenje strojne knjige za MB in ostale agregate se točkuje za vsako MB in agregat z 0-20 točkami 
� na posodi za rezervno gorivo (do 20 litrov) mora biti napisana vrsta goriva, če ni napisa vrste goriva se 

smatra, da rezervnega goriva ni 
� vodenje potnih nalogov in servisne knjige za vozila se združi in se točkuje z 0-20 točkami za vsako vozilo 
� za neregistrirano vozilo se odbije 100 točk 
� za vzdrževanje IDA se točkuje do 15 točk za vsak IDA 
� za vsak manjkajoči pozivnik na pregledu se odbije po 10 točk 
� za vsakega sodelujočega operativnega člana se točkuje s 3 točkami 
� za vse ostale sodelujoče (veterani, pripravniki) se točkuje po 1 točka 
� za vodenje knjige o vajah (smatra se poslan obrazec na GZ Dolomiti, kopija tega obrazca naj bo v PGD) 

se točkuje po 10 točk za vsako vajo 
� za vodenje zapisnikov sej UO ali poveljstva se točkuje po 5 točk za vsako sejo 
 
Točka 6. Razno  
 
• na poveljstvu Regije Ljubljana I so razpravljali o poteku nabave novih vozil v društvih. Društvo, ki 

nabavlja novo vozilo mora na GZ Slovenije oz. na komisijo, ki daje soglasje k homologaciji gasilskih vozil 
poslati vlogo kakšno vozilo ima namen nabaviti, na podlagi pozitivnega odgovora te komisije, se bo 
društvo lahko prijavilo na razpis za sofinanciranje nabave novega vozila. Dogaja se, da društva niso 
poslala vloge na komisijo in so izpadla iz razpisa za sofinanciranje nabave vozil 

• društva naj do novega leta pošljejo poročilo o delu v mesecu oktobru 
• še vedno nismo prejeli odgovora na vprašanje PGD Dvor o pristojnosti gasilcev ob zaporah cest ob 

poplavah na njihovem področju 
• društvom se odbije strošek tečaja oz. zdravniških pregledov za IDA za tiste kandidate, ki niso obiskovali 

tega tečaja. V kolikor bodo tečaj opravili v roku, ko velja zdravniško potrdilo, bo društvom povrnjen 
odtegnjeni znesek 

• društva naj izdelajo seznam domačij z domačimi imeni, saj je ob intervenciji mnogo lažje najti kraj 
intervencije, če je znano domače ime, kot pa če je javljen naslov 

• v zimskem času se bo začel nadaljevalni tečaj za gasilca. Društva naj do 1. decembra 2004 prijavijo 
kandidate za ta tečaj (v Vulkanu) 

• za tečaj za vodjo skupine so prijavljeni 4 kandidati 
• tečaj za vodjo enote bo potekal v Horjulu. Društva naj kandidate prijavijo do 17. novembra 2004 
• pomočnik za zaščito dihal Sajovec je obiskal vsa društva in preverjal vzdrževanje IDA. Ugotavlja, da IDA 

društva vzorno vzdržujejo, tudi jeklenke so bile povsod napolnjene z zrakom. V PGD Brezje je problem, 
da jeklenke ne ustrezajo podstavkom, vendar bodo ta problem rešili v društvu samem. V zimskem času 
bodo izdelane kartoteke za vsak aparat posebej, v katero se bodo vpisolvali vsi podatki o pregledih in 
ostalih spremembah na IDA 

• v letošnjem letu je nastalo veliko stroškov s popravili pozivnikov 
• PGD Dobrova je poslalo vlogo za servisiranje motorja na TAM 75. Odobri se jim popravilo puščanja olja 

iz motorja. O kleparskem in ličarskem popravilu karoserije pa si bo vozilo najprej ogledal poveljnik zveze 
in o tem bomo razpravljali na naslednji seji 



• PGD Podsmreka je poslalo vlogo za popravilo razsvetljave v vozilu. Društvo ni o napaki obvestila 
poveljnika, zato poveljnik predlaga, da se jim kljub temu povrne polovico stroškov v višini 9.240 SIT 

• mentor ekipe mladink PGD Polhov Gradec poroča o pripravah oz. ostalih aktivnostih, ki se odvijajo o 
pripravah ekipe na izbirno tekmovanje za olimpiado 

• poveljnik sektorja Šentjošt Slovša smatra, da je bila intervencija reševanja oz. iskanja utopljenca ob 
poplavi v Dvoru izredno dobro vodena, zato smatra, da si poveljnik tega društva zasluži pohvalo 

 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
Naslednja seja bo v Dvoru. 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


