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ZAPISNIK 
 
 
3. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 04. februarja 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Polhovem Gradcu. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Srečko Sečnik, Robert 

Zorc, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Bojan Oven, Franc Založnik 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Jože Dolinar, Andrej Urbančič, Franc Kožuh, 

Slavko Božnar, Tomaž Kržišnik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Občinsko tekmovanje 
4. Nabava opreme in tehnike 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 2. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 8: zapisnik 2. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• organiziran je bil prvi sestanek z mentorji ekip, ki so se uvrstile v kvalifikacije za uvrstitev na olimpiado 
• končan je osnovni tečaj za gasilca v Brezju 
• izšel je razpis izobraževanja za leto 2009, ki je objavljen tudi na spletni strani Gasilske zveze Slovenije 

www.gasilec.net 
• izšel je razpis za državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta in razpis za pokalno tekmovanje 

Gasilske zveze Slovenije 
• izšel je razpis za sofinanciranje gasilske in zaščitne opreme, ki je prav tako objavljen na spletni strani 

Gasilske zveze Slovenije www.gasilec.net 
• izšel je razpis za dežurstvo gasilcev v poletnem času na Krasu 
 
 
 



Točka 3. Občinsko tekmovanje 
 
V letu 2009 so občinska in regijska tekmovanja izbirna tekmovanja za udeležbo na državnem tekmovanju v 
letu 2010. Tokratno tekmovanje poteka za memorial Matevža Haceta. Gasilska zveza Slovenije je že izdala 
razpis za to tekmovanje.  
Razpis za občinsko tekmovanje še ni izdelan. Za člane je predvidena taktična mokra vaja in teoretični test. 
Ker je potrebno za izvedbo taktične mokre vaje veliko dodatnih ovir, so prisotni mnenja, da se na občinskem 
tekmovanju izvede suha vaja z MB po CTIF-u. Na regijskem tekmovanju imajo pravico sodelovati po tri ekipe 
iz vsake gasilske zveze, na katerega se bo lahko prijavile ekipe, ki bodo želela tekmovati, vendar bodo 
morale ekipe same pripraviti poligon za treniranje. 
Občinsko tekmovanje bo potekalo 19. in 20. septembra 2009. Po razporedu je letos organizator občinskega 
tekmovanja naša gasilska zveza. Za tekmovanje mladine moramo pripraviti prostor najbolje z asfaltno podla-
go, kajti tudi mladinci imajo letos mokro izvedbo vaje z MB.  
 
Točka 4. Nabava opreme in tehnike 
 
Konec meseca januarja 2009 je bila nabavljena oprema za delo z motorno žago in sicer po 2 kompleta za 
vsako društvo. Civilna zaščita Občine Dobrova-Polhov Gradec pa je nabavila še nekaj opreme za nesreče z 
nevarnimi snovmi in aparatura za alarmiranje gasilcev preko SMS sporočil. 
Gasilska društva (ne vsa) so poslala plan nabave gasilskih vozil za obdobje do leta 2013. Želje društev so 
večja od razpoložljivih finančnih sredstev. Poveljnik in sektorski poveljniki bodo pregledali plane nabave in v 
sodelovanju z predstavniki društev izdelali plan, kakšna vozila po kategorizaciji pripadajo posameznim 
društvom in izdelali tudi vrstni red nabave vozil. 
Ker je na kontu za nabavo opreme še nekaj sredstev, poveljnik predlaga, da se nabavita 2 izolirna dihalna 
aparata in sicer za PGD Dobrova, ki že ima 6 IDA ali PGD Polhov Gradec, ki ima 4 IDA in 1 od teh ni 
siguren. PGD Šentjošt je poslalo vlogo za nabavo 4 sesalnih cevi, ki jih potrebujejo za kvalitetno pripravo 
ekipe za kvalifikacije za olimpiado. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 9: za PGD Polhov Gradec se nabavi 2 kom IDA znamke Auer 
SKLEP 10: za PGD Šentjošt se nabavi 4 sesalne cevi, vrednost te opreme pa se odšteje od vrednosti 

opreme, ki jo bo društvo prejelo v letošnjem letu 
 
Točka 5. Razno 
 
• na območju PGD Podsmreka je bila intervencija, na katero pa matično društvo ni odzvalo. Zadevo pojasni 

Roman Pustavrh, ki je edini v društvu prejel poziv. Ker se društvo ni odzvalo pozivu ReCO, je le-ta 
aktiviral PGD Dobrova in PGD Polhov Gradec. PGD Dobrova je tudi odšla na intervencijo, PGD Polhov 
Gradec pa je prejel preklic alarma. Prav tako niso sprožena SMS sporočila preko GSM telefonov. 
Pomočnik poveljnika za zveze pojasni, da do pozivov ne prihaja, ker niso osnovane nove skupine 

• začel se bo tečaj za strojnika. Ker je bilo na tečaj preveč prijav za en tečaj, se bo del prijavljenih (PGD 
Brezje, PGD Šentjošt in PGD Butajnova) udeležil tečaja v Horjul, ki ga organizira Gasilska zveza Horjul. 
Skupni strošek tečaja se bo delil na število prijavljenih na tečaj in za neudeležbo na tečaju bo društvo 
plačalo stroške. Štab operative je sprejel: 

SKLEP 11: društvo, iz katerega se prijavljeni člani ne udeležijo tečaja, plača sorazmerni del stroškov 
• začel se bo tudi nadaljevalni tečaj za gasilca in sicer v petek 27. februarja 2009 ob 18.00 uri na Dobrovi. 

Tudi za ta tečaj se bo skupni strošek tečaja delil na število prijavljenih, zato je štab operative sprejel: 
SKLEP 12: društvo, iz katerega se prijavljeni člani ne udeležijo tečaja, plača sorazmerni del stroškov 
• predsednik gasilske zveze poroča o s posveta na Igu, kjer je bilo poudarjeno, da se po društvih in 

gasilskih zvezah premalo poudarka daje delu z mladino in članicami. Občina pripravlja še en tečaj za 
varno delo z motorno žago. Mnenja smo, da je v tem trenutku gasilcev, usposobljenih za to delo dovolj. 

• Marko Zibelnik predlaga, da občini oz. županu predstavimo strošek zdravniških pregledov, ki ga morajo 
opraviti operativni gasilci  

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


