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ZAPISNIK 
 
 
12. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 20. junija 2005 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Božnar Filip, 

Sečnik Srečo, Sajovec Franc, Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Zibelnik Marko, Kristan Janez, 
Koritnik Boris, Droftina Andrej 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Kategorizacija PGD Dvor 
2. Občinski praznik 
3. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Kategorizacija PGD Dvor  
 
Prostovoljno gasilsko društvo Dvor je po veljavni kategorizaciji razvrščeno kot društvo I. kategorije s poseb-
nim statusom. Društvo v letošnjem letu nabavlja vozilo GVC 16/25. Soglasje k nabavi tega vozila je dal tudi 
poveljnik Regije Ljubljana I in poveljnik Gasilske zveze Slovenije tov. Klarič. Gasilska zveza Slovenije pa 
društva s posebnim statusom ne priznava, zato društvo ne izpolnjuje pogojev za nabavo vozila GVC 16/25.  
Merila za razvrstitev v posamezno kategorijo so izračunane točke (za I. kat. do 5 točk, za II. kat od 6-8 točk, 
za III. kat od 9-12 točk). PGD Dvor ima po dosedanjem izračunu 5 točk, kar ga uvršča v društva I. kategorije. 
Društvo je posebni status dobilo zaradi pogostih poplav na njihovem področju. Da bi društvo prešlo v II. 
kategorijo potrebuje vsaj še eno točko, katero pa lahko dobi le zaradi velike površine gozdov, ki pokrivajo 
njegov požarni okoliš. 

• podpoveljnik Koprivec Franc meni, da društvu zaradi velike površine gozdov damo dodatno točko, tako 
da bo z 6 točkami lahko prestopilo v II. kategorijo 

• Sajovec Franc se sprašuje, zakaj se že prej ni od Gasilske zveze Slovenije zahtevalo pisno soglasje k 
nabavi vozila GVC 16/25 

• poveljnik je podal zapisnik oz. sklep Gasilske zveze Slovenije, v katerem je zapisano, da lahko društva 
nabavljajo tudi vozila, ki so po kategorizaciji predvidena za eno stopnjo višje od pripadajočega vozila. 
Kljub soglasju Regije Ljubljana I o nabavi vozila, pa Gasilska zveza Slovenije smatra, da PGD Dvor po 
kategorizaciji ne pripada to vozilo, za katero se ne bo moglo prijaviti na razpis za sofinanciranje nabave 
gasilske opreme 

• besedo je dobil tudi poveljnik PGD Dvor, ki poda podrobno razlago o postopkih in vlogah za nabavo 
vozila. Na poveljnike društev se obrača s prošnjo, v kolikor so pripravljeni pomagati društvu, da se bo 
lahko prijavilo na razpis za sofinanciranje gasilske opreme, da potrdijo predlagan nov izračun točk, s 
katero bi PGD Dvor doseglo 6 točk in s tem prešlo v II. kategorijo in s tem bi jim pripadalo vozilo GVC 



16/25 in bi se lahko tudi prijavilo na razpis za sofinanciranje gasilske opreme, saj iz tega naslova 
pričakuje od 2,5 do 3 MIO SIT sredstev, s katerimi bi zaprli finančno konstrukcijo nabave gasilskega 
vozila   

• predsednik predlaga, naj poveljnik opravi ponoven izračun točk za prekategorizacijo PGD Dvor v 
društvo II. kategorije 

• po razpravi je poveljnik dal predlog, da se PGD Dvor prekategorizira v društvo II. kategorije na 
glasovanje. Poveljstvo je z 6 glasovi »za« in 6 vzdržanimi glasovi potrdilo predlog prekategorizacije 
društva 

• poveljstvo bo tudi v bodoče, če bo društvo nabavljalo vozilo pomaga s tem, da se ga prekategorizira v 
višjo kategorijo 

V okviru Gasilske zveze Dolomiti pa se bo Prostovoljno gasilsko društvo Dvor še vedno obravnavalo kot 
društvo I. kategorije s posebnim statusom glede na dotacije in delitev opreme. 
 
Točka 2. Občinski praznik 
 
Občinski praznik Občine Dobrova-Polhov Gradec bo 25. junija ob 20 uri pri osnovni šoli na Dobrovi. 
Predsednik predlaga, da se proslave udeležijo le prapori vseh društev in prapor gasilske zveze z dvema 
spremljevalcema iz sektorja Dobrova. Udeležence bo vodil poveljnik sektorja Dobrova Pustavrh Roman. 
Zbor udeležencev je ob 19.30 uri pri gasilskem domu na Dobrovi. 
 
Točka 6. Razno 
 
• zaščitne obleke, ki se bodo nabavile po planu, bomo nabavljali v drugi polovici leta, ker vsa društva še 

niso vnesla podatkov o opremi v program Vulkan. Društva naj stvar vzamejo resno in čimprej opremo 
vnesejo v Vulkan, saj v nasprotnem primeru ne bodo mogla več sodelovati na razpisu za sofinanciranje 
zaščitne opreme 

• v soboto 23. julija se organizira ogled olimpiade v Varaždinu. Po sklepu poveljstva Regije Ljubljana I se 
ogleda lahko udeleži po 5 članov vsake gasilske zveze. Poveljnik predlaga, da se ogleda udeležijo: 
Tominec Matjaž, Koprivec Franc, Hriubernik Roman in Kožuh Jože. V kolikor je še kdo interesent za 
ogled, naj to čimprej sporoči poveljniku zveze 

• predsednik zveze poda kratko poročilo o udeležbi na plenumu Gasilske zveze Slovenije 
 
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


