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ZAPISNIK 
 
 
13. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 14. septembra 2005 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Koprivec Franc, Zorc Robert, Tominec Matjaž, Sajovec Franc, Božnar Filip, 

Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Pečan Igor, Zibelnik Marko, Koritnik Boris, Droftina Andrej, 
Založnik Franc 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Mlinar Ivan, Oven Bojan, Kušar Vinko 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregle din potrditev 11. in 12. seje poveljstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Pregledi društev v letu 2005 
4. Vaja Gasilske zvez Dolomiti 
5. Izobraževanje v jesenskem času 
6. Tekomvanje v letu 2005 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. in 12. seje poveljst va 
 
Zapisnika 11. in 12. seje poveljstva so člani prejeli. Ker na zapisnika ni bilo pripomb je poveljstvo soglasno 
potrdilo zapisnika 11. in 12. seje poveljstva 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
V času od 11. sej e je prispelo kar nekaj dopisov gasilskih društev oz. drugih organizacij in sicer: 
• v Gornji Radgoni je od 22. do 25. sejem Sodobna vojska, kjer bo organiziran posvet. Na sejmu bo tudi  

Gasilska zveza Slovenije imela svoj razstavni prostor 
• Gasilska zveza Slovenije zbira podatke o gasilskih moštvih za primer večje elementarne nesreče 

večjega pomena, vendar mora društvo še vedno zagotavljati požarno varnost na svojem področju 
• prispela je ponudba za nakup opreme za nesreče s plini 
• Gasilska zveza Slovenije izbira organizatorja državnega tekmovanja za Memorial Matevža Haceta, 

vendar mi nimamo ustreznega prostora 
• v četrtek 22. septembra 2005 je organiziran seminar za gašenje s plinskimi gasili. Ker je seminar med 

delovnim časom ni kandidatov 
• prispela je ponudba za naročilo gasilskega koledarja 
• PGD Hruševo je vložilo prošnjo za nabavo novih baterij za radijsko postajo, katere je pomočnik 

poveljnika za zveze že nabavil in dostavil v PGD Hruševo 



• pomočnik poveljnika za tekmovanja poroča o ogledu olimpiade v Varaždinu, katerega se je udeležilo 6 
članov naše zveze.  

• PGD Brezje je po prevzemu novega vozila v mesecu juliju, Gasilski zvezi Dolomiti ponudilo staro vozilo 
GVC, za katero pa Gasilska zveza Dolomiti ni kazala zanimanja, zato ga lahko društvo proda 
najboljšemu ponudniku 

• ob začetku šolskega leta smo spet varovali otroke na šolskih poteh v Polhovem Gradcu, Črnem vrhu in 
Šentjoštu. Poveljnik predlaga, da društvom, kateri člani so opravljali to dežurstvo namenimo po 1500 SIT 
za vsako dežurstvo, ki se povrne kot sredstva za povračilo intervencij. Predlog je bil soglasno potrjen. 

• PGD Butajnova-Planina je na GVC imelo okvarjen altenator, katerega je že zamenjalo. Poveljstvo 
sklene, da društvo za poopravilo namenimo 50000 SIT 

• na vozilu GVC 16/40 PGD Črni vrh je pri intervenciji v Srednjem vrhu prišlo do okvare kardana, ki je 
medtem že odpravljena pri našem pooblaščenem mehaniku. Strošek popravila znaša 62400 SIT 

• PGD Dobrova je poslalo vlogo za nabavo gum za GVC 16/50, katere cena ene gume je cca 55000 SIT. 
Društvu se odobri nabavo 6 gum za to vozilo. Strošek nabave gum pa bo Gasilska zveza Dolomiti 
društvu povrnila v letu 2006 

• PGD Polhov Gradec se je na zadnji društveni vaji pokvaril dihalni aparat, ki je že bil odnešen na servis. 
Na Gasilsko zvezo Dolomiti naj društvo pošlje dopis o napaki. 

 
Točka 3. Pregledi društev  
 
Tudi letos bo Gasilska zveza Dolomiti opravila preglede društev. Ker so v preteklih letih vaje v nekaterih 
društvih trajale tudi po 20 minut in več, se je letos vodstvo Gasilske zveze Dolomiti odločilo, da bomo 
preglede opravili v 3 delih in sicer: 
 
Nedelja 09. oktober 2005 PGD Brezje ob 09.00 uri 
 PGD Podsmreka ob 10.15 uri 
 PGD Dobrova ob 11.30 uri 
 
Nedelja 23. oktober 2005 PGD Črni vrh ob 09.00 uri 
 PGD Zalog ob 10.15 uri 
 PGD Dvor ob 11.15 uri 
 PGD Hruševo ob 12.45 uri 
 
Nedelja 30. oktober 2005 PGD Polhov Gradec ob 09.00 uri 
 PGD Butajnova-Planina ob 10.30 uri 
 PGD Šentjošt ob 11.45 uri 
 
Pregledi društev se bodo opravljali po veljavnem točkovniku. Komisija bo najprej pregledala administrativno 
delo društva in vzdrževanje opreme in tehnike, potem pa se bo izvedla vaja, ki jo izbere in pripravi društvo. 
Komisija se zbere prvo nedeljo ob 8.30 uri na Dobrovi, naslednji nedelji pa prav tako ob 8.30 uri v Polhovem 
Gradcu. 
Društva naj za vajo, ki jo bo izvedlo na pregledu pripravi kratek opis poteka vaje, da bo komisija lahko lažje 
ocenila izvedbo vaje. 
 
Točka 4. Vaja Gasilske zveze Dolomiti  
 
Vaja Gasilske zveze Dolomiti je bila planirana že v letošnjem operativnem planu. Na željo ravnateljice 
Osnovne šole Polhov Gradec se bo ta vaja izvedla v soboto 15. oktobra 2005 v dopoldanskem času. Glavni 
poudarek izvedbe vaje bo evakuacija otrok med rednim poukom. 
Zasnova vaje je taka, da na vaji sodelujejo vsa gasilska društva s tolikšnim številom gasilcev, kolikor jih 
lahko prispe z vozili in sicer: PGD Brezje 9 gasilcev, PGD Butajnova-Planina 11 gasilcev, PGD Črni vrh 9 
gasilcev, PGD Dobrova 18 gasilcev, PGD Dvor 19 gasilcev, PGD Hruševo 9 gasilcev, PGD Podsmreka 9 
gasilcev, PGD Polhov Gradec 21 gasilcev, PGD Šentjošt 13 gasilcev in PGD Zalog 9 gasilcev. Vsako 
društvo mora sodelovati še s po 2 redarjema. 
Poveljnik bo pripravil potek vaje in po izdelanem načrtu vaje se bodo vsi poveljniki srečali na mestu vaje pri 
Osnovni šoli Polhov Gradec, kjer bodo doročene še razne drobne malenkosti, da bo vaja dobro uspela.  
 
Točka 5. Izobraževanje v jesenskem času 
 
V Polhovem Gradcu je v izvajanju praktični del nadaljevalnega tečaja za gasilca. Zaradi majhnega števila 
tečajnikov v Polhovem Gradcu in na Dobrovi je tečaj združen. Poveljnik poudari, da je od 90 prijavljenih 
teoretični del tečaja končalo 57 tečajnikov, praktični del tečaja pa obiskuje le 35 do 40 kandidatov. V 
prihodnosti bo potrebno več resnosti društev oz. prijavljenih kandidatov, saj se za 40 kandidatov ne splača 
organizirati 2 tečajev, ker sta predraga. 



Društva naj člane, ki se želijo izobraževati na tečajih v organizaciji Gasilske zveze Slovenije prijavijo preko 
programa Vulkan. PGD Brezje naj svojega kandidata ponovno prijavi na tečaj za nevarne snovi. 
 
Točka 6. Tekmovanje v letu 2005  
 
Do roka (30. avgust 2005) se je za občinsko tekmovanje prijavilo 45 ekip, vendar se je pozneje 1 ekipa iz 
opravičljivih vzrokov 1 ekipa odjavila. Letošnje občinsko tekmovanje organizira Gasilska zveza Brezovica na 
športnem letališču v Podpeči. Društva bodo prejela prijavne liste s časovnim razporedom. Prijavni listi naj 
bodo v celoti izpolnjeni, da bo prijava na tekmovanju hitreje potekala. 
 
Točka 7. Razno  
 
• na centru za obveščanje bo potrebno rešiti problem alarmiranja na območju PGD Hruševo, kajti dogaja, 

se, ko je intervencija na njihovem področju, je alarmirano PGD Dobrova, medtem, ko PGD Hruševo 
sploh ne prejme poziva 

• poveljnik ugotavlja, da se PGD Podsmreka poredko javlja na preverjanju zvez, zato predvideva, da je 
njihova radijska postaja v okvari. Zadevo naj preverijo in v kolikor je prišlo do okvare, naj postajo 
odnesejo v popravilo 

• društvom, katera še niso prejela gesla do programa SPIN, so bila razdeljena ta gesla 
• poveljniku PGD Polhov Gradec je bilo izročeno spominsko darilo ob njegovi 50 letnici. V imenu 

poveljstva mu je spominsko sliko izročil poveljnik Jože Kožuh in mu obenem zaželel veliko zdravja in 
uspehov pri vodenju operative v Polhovem Gradcu 

 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


