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ZAPISNIK 
 
 
11. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 10. junija 2005 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma v Šentjoštu. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Tominec Matjaž, Božnar Filip, 

Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Droftina Andrej, Založnik Franc 
Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Malovrh Pavel, Mlinar Ivan, Marolt Damjan, Rotar, Kušar 

Vinko, Hribernik Roman 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje predsedstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Izobraževanje v letu 2005 
4. Nabava opreme 
5. Tekmovanje v letu 2005 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje poveljstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. Na zapisnik ni 
bilo pripomb, zato je zapisnik bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Prispele dopise, ki so na gasilsko zvezo prispele med obema zadnjima sejama je podal poveljnik Jože 
Kožuh: 
� v okviru Regije Ljubljana I se je odvijal tečaj za vodjo enot, katerega so obiskovali tudi člani naših 

društev 
� vabljeni smo bili na občne zbore sosednjih zvez, katere smo se tudi udeležili 
� organiziran je bil posvet za poveljnike in predsednike gasilskih zvez Regije Ljubljana I, katerega sta se 

udeležila predsednik in poveljnik 
� Gasilska zveza Slovenije oz. Uprava za zaščito in reševanje je izdala razpis za sofinanciranje nabave 

zaščitne in reševalne opreme. Društva, ki bodo kandidirala na tem razpisu morajo vso opremo vnesti v 
program Vulkan 

� tečaja za poveljnika društva sta se udeležila dva naša člana 
� pridobljena je ponudba za nabavo zaščitnih oblek, ki se bodo nabavila v letošnjem letu 
 
 



Točka 3. Izobraževanje v letu 2005  
 
V letu 2005 so se že končali trije tečaji in sicer osnovni tečaj v Brezju. Pripravniki naj sedaj aktivno sodelujejo 
pri operativnem delu v društvu. Na Dobrovi in Polhovem Gradcu pa sta končana nadaljevalna tečaja – 
teoretični del. Praktični del tečaja se bo izvajal v septembru. Udeležba na tečaju je bila približno polovična. 
Poveljnik ugotavlja, da nekateri tečajniki kot pripravniki niso prav veliko obiskovali operativnih dejavnosti v 
društvu, saj je bilo njihovo znanje zelo slabo. 
V okviru regije Ljubljana 1 se je odvijal tudi tečaj za vodjo enot, katerega je obiskovalo 5 naših članov, 2 
člana sta opravila tečaj za poveljnika društva, tečaj tehničnega reševanja so opravili 3 člani ter 49 članov je 
opravilo tečaj za specialnost uporabnika radijskih zvez. 
Poveljnik PGD Brezje sprašuje, zakaj njihov član Remškar Klemen ni bil obveščen za obiskovanje tečaja za 
reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ker je v programu Vulkan zavedeno, da ni obiskoval tečaja. Na 
GZ Dolomiti ni bilo obvestila o začetku tečaja. Zadevo bomo preverili na Gasilski zvezi Slovenije. 
Rotar Janez smatra, da bi prijavljenim kandidatom za tečaje priskrbeli gradivo za sprejemne izpite oz. jim po 
končanem teoretičnem delu tečaja dodelili mentorje za izdelavo seminarskih nalog.  
 
Točka 4. Nabava opreme  
 
Sredstva, ki so v letošnjem letu namenjena za opremo, bomo porabili za nabavo zaščitnih oblek, ki jih v 
društvih še vedno primanjkuje in so tudi v programu opremljanja gasilskih enot do leta 2009, ko naj bi 
društva imela zadostno število teh oblek. Zato tudi predsednik predlaga, da bi do leta 2009 nabavljali te 
obleke oz. obstaja možnost, da društvo, ki bo doseglo potrebno število zaščitnih oblek tudi z lastno nabavo 
teh oblek, nabave druge opreme, vendar bomo razpravljali o vsakem primeru posebej. 
Poveljnik GZ Dolomiti predlaga, da se v letošnjem letu nabavi 14 kom zaščitnih oblek, ki bi jih razdelili po 2 
kom PGD Dobrova, PGD Polhov Gradec, PGD Dvor in PGD Butajnova-Planina, ostalim pa po 1 zaščitno 
obleko. Predlog poveljnika je bil soglasno potrjen. 
Predsednik Nadzornega odbora smatra, da je potrebno upoštevati sklep, da se nabavljajo s sredstvi za 
opremo zaščitne obleke. 
Podpoveljnik PGD Polhov Gradec Franc Koprivec pojasni, da njihovo društvo že ima 10 zaščitnih oblek, saj 
so v lanskem letu sami kupili 4 obleke, zato predlaga, da se v letošnjem letu za proti vrednost teh 2 oblek 
nabavi druga oprema. Po razpravi je poveljstvo sprejelo sklep, da mora PGD Polhov Gradec poslati pisno 
vlogo, katero opremo bi nabavili. Vlogo bo pregledal poveljnik, ki bo odločil, ali se vloga ugodno reši ali ne. 
 
Točka 5. Tekmovanje v letu 2005  
 
Razpis občinskega tekmovanja je bil poslan društvom v mesecu maju. Letošnje tekmovanje je izbirno 
tekmovanje za memorial Matevža Haceta, zato se bodo iz občinskega tekmovanja na regijsko tekmovanje 
uvrstile prve dve uvrščeni ekipi, razen pri članih in članicah, kjer ne bomo organizirali razpisanih disciplin 
izbirnega tekmovanja. Ekipe, ki bi želela tekmovati na izbirnem tekmovanju se morajo prijaviti na tekmovanje 
v organizaciji Gasilske zveze Vodice. Stroške tekmovanja krije društvo samo. 
V organizaciji Regije Ljubljana 1 se bo verjetno organiziral ogled olimpiade v Varaždinu. Kandidati za ogled 
naj se prijavijo poveljniku GZ Dolomiti do srede 15. junija 2005. 
 
Točka 6. Razno  
 
� PGD Podsmreka je za izvedbo sektorske vaje, ki jo je pripravil njihov član poveljstva, poslalo načrt vaje z 

podrobnim opisom poteka vaje 
� PGD Dvor je poslalo prošnjo, da se jim v letošnjem letu, ko nabavljajo vozilo GVC 16/25, namesto 

opreme namenijo finančna sredstva. Poveljstvo je sprejelo sklep, da se društvu v letu, ko nabavlja novo 
vozilo lahko nameni finančna sredstva v protivrednosti opreme, če društvo to želi. Vendar mora društvo v 
naslednjem letu opremo, ki bi mu jo nabavila gasilska zveza nabaviti samo in se ta oprema šteje kot 
oprema, nabavljena s sredstvi gasilske zveze 

� PGD Šentjošt je poslalo prošnjo za sofinanciranje predelave orodnega vozila GV-1. Društvo prosi za 
povrnitev stroškov materiala. Poveljstvo sprejme sklep, da se društvu za povrnitev stroškov materiala 
nameni znesek 190.897 SIT 

� na občinskem prazniku 25. junija 2005 društva sodelujejo s praporom in 2 spremljevalcema 
� v soboto 18. junija 2005 bo v Polhovem Gradcu proslava 10 letnice delovanja Gasilske zveze Dolomiti, 

kjer bo razvit tudi prapor Gasilske zveze Dolomiti. Na proslavi bo udeležba članov predsedstva in 
poveljstva ter praporjev vseh gasilskih društev 

� v Butajnovi je bila predstavitev alarmiranja preko SMS sporočil na mobilne telefone. Od ponudnika je bila 
pridobljena tudi konkretna ponudba, ki znaša cca 650.000 SIT. Sistem alarmiranja bi bil uporabljen z 
Gasilsko zvezo Horjul, ki je zelo zainteresirana za ta način alarmiranja gasilcev. Poveljstvo je sprejelo 
sklep, da se tudi Gasilska zveza Dolomiti priključi na omenjeni sistem alarmiranja 

� Malovrh Pavel sprašuje, če je pomočnik poveljnika Sajovec Franc za zaščito dihal že opravil tečaj za 
nosilca dihalnega aparata. Omenjeni je tečaj obiskoval, vendar ga ni uspešno končal. 

 



Seja je bila zaključena ob 22.35 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


