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ZAPISNIK 
 
 
4. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 10. junija 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Matjaž Tominec, Srečko 

Sečnik, Robert Zorc, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Bojan Oven, Roman 
Hribernik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Jože Dolinar, Zvone Urbančič, Marko Božnar 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Občinsko tekmovanje 
4. Izobraževanje 
5. Oprema in tehnike 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 3. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 13: zapisnik 3. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• PGD Hruševo je nabavilo novo vozilo, zato prodaja staro vozilo GV-1. Gasilska zveza ni potreba po tem 

vozilu, zato ga lahko sami prodajo 
• PGD Drenov grič-Lesno brdo je poslalo razpis tekmovanja 
• PGD Polhov Gradec je poslalo vlogo za popravilo opreme (odtrgan ventil na trojaku), ki se je poškodovala 

na sektorski vaji na Črnem vrhu. Opremo, ki se je poškodovala na vajah (bodisi na društvenih ali 
sektorskih) v preteklosti Gasilska zveza Dolomiti popravila ni sofinancirala. Matjaž Tominec smatra, da 
popravilo opreme, ki se poškoduje na vajah tudi zdaj in v bodoče ne sofinanciramo, kajti potem bomo 
preveč sredstev porabili za popravilo take opreme in ne sredstev za popravilo opreme po sprejetem 
pravilniku. Podobnega mnenja je tudi poveljnik sektorja Polhov Gradec Franc Koprivec. Zato je štab 
operative sprejel:  

SKLEP 14: vloga PGD Polhov Gradec za popravilo opreme se zavrne 



• iz sredstev požarnega sklada smo prejeli 1 radijsko postajo, ki je razdeljena (poveljnik gasilske zveze), 
pozivniki pa bodo razdeljeni, ko bodo programirani na Regijskem centru 

• PGD Žažar je poslalo vabilo na tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda. Tekmovanja sta se 
udeležili ekipi PGD Šentjošt in PGD Dvor 

• PGD Šentjošt je poslalo obvestilo o napaki na vgradni črpalki v vozilu GVC 16/50, kjer na tlačnih ventilih 
pušča voda zaradi deformiranih gumiranih krožnikov ventilov. Društvo samo je okvaro popravilo, nabavili 
pa so nove rezervne dele v vrednosti 203,47 €. Štab operative je sprejel sklep: 

SKLEP 15: PGD Šentjošt se povrne stroške nabave rezervnih delov v znesku 203,47 € 
• Matjaž Tominec je podal poročilo o pripravah ekipe članov A za kvalifikacije za gasilsko olimpiado v 

Ostravi. Na kvalifikacijah, ki so bile v mesecu aprilu, so zasedli 7. mesto. Predstavil je tudi stroške priprav, 
v katerih so zajeti stroški prevoza, nabavljene najnujnejše opreme za priprave in nekaj osvežilne pijače, 
kar je zneslo 977,41 €. Štab operative je sprejel sklep: 

SKLEP 16: Upravnemu odboru Gasilske zveze Dolomiti se predlaga, da se PGD Šentjošt za stroške 
priprav na kvalifikacije za gasilsko olimpiado povrne stroške v višini 800 € 

 
Točka 3. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje tekmovanje bo 19. in 20. septembra 2009 in ga bo pripravil PGD Polhov Gradec na prostoru pri 
Pograjskem domu. Tekmovalni odbor je že imel prvo sejo, na kateri so bile določene tudi sodniške ekipe. 
Tekmovalni odbor je med drugim sklenil, da organizator prejme za pripravo tekmovanja po 350 € na dan. 
Društva naj se po razpisu držijo roka za prijavo ekip na tekmovanja oz. eventuelne odjave. Ker je sedaj ta 
prostor v lasti Občine Dobrova- Polhov Gradec je potrebno poslati vlogo za najem prostora na Občino 
Dobrova-Polhov Gradec. 
 
Točka 4. Izobraževanje 
 
• končan je tečaj za strojnika. Od 31 prijavljenih na tečaj, samo 2 nista opravila tega tečaja. Ker je bilo ob 

prijavi preveč tečajnikov, smo se z Gasilsko zvezo Horjul dogovorili, da člani iz PGD Butajnova-Planina in 
PGD Šentjošt prijavimo na tečaj v Horjul, ki pa pozneje tega tečaja sploh ni organizirala in ti člani niso 
opravljali tega tečaja, za kar se članom teh dveh društev opravičujemo.  

• tudi nadaljevalni tečaj za gasilca je končan. Na tem tečaju pa je bila zelo slaba udeležba, saj je tečaj 
obiskovalo od 66 prijavljenih le 29 članov. Praktični del je končalo 12 tečajnikov, za ostale, ki pa se iz 
opravičljivih razlogov niso mogli udeležiti praktičnega dela, se bo organiziral še ta del v nedeljo 28. junija 
2009 v organizaciji sektorja Dobrova. Vsem, ki so oz. bodo opravili ta tečaja se bodo diplome in čini oz. 
značko specialnosti verjetno podelili konec avgusta oz. začetek septembra 

• PGD Polhov Gradec je ob razpisu za jesenski del izobraževanja poslalo prijave za tečaje specialnosti, ki 
jih izvaja Gasilska zveza Slovenije. Ker je bilo veliko zanimanja za prijave in smo predolgo odlašali z 
mnenjem, so bili tečaji že zasedeni oz. so bile vloge za prijavo na tečaje zavrnjene 

 
Točka 5. Nabava opreme in tehnike 
 
Poveljnik in podpoveljniki so še enkrat pregledali plane nabave vozil za obdobje do leta 2013. Društva imajo 
v planih nabavo tudi vozil, ki jim po kategorizaciji ne pripada. Vozil GVM ne bomo podprli oz. sofinancirali, 
dokler društva ne bodo imeli ostalih vozil, ki jih zahteva kategorizacija. Vrstni red društev za nabavo vozil bo 
določen naknadno oz. vozilo bo nabavilo tisto društvo, ki bo imelo finančna sredstva, da bo vozilo lahko 
nabavilo 
 
Točka 6. Razno 
 
• predsednik je lansko leto poslal na Občino Dobrova-Polhov Gradec plan za letošnje leto. Za delovanje in 

opremo bi leta 2009 potrebovali 165.000 €. V letošnjem proračunu občine pa je za gasilsko dejavnost za-
gotovljenih 57.800 € in požarne takse v višini 10.500 €. Predsednik se je že večkrat sestal tudi z župa-
nom, ki je odgovoren za  požarno varnost v občini in zatrjuje, da občina namenja več kot priporočljivih 3% 
sredstev za požarno varnost. Po tem izračunu naj bi bil občinski proračun cca 2,3 MIO €, kar ni točno, saj 
je občinski proračun ,ki je objavljen na spletni strani občine »težak« cca 8,0 MIO €. Zaradi odnosa župana 
do požarne varnosti v občini in hkrati do gasilske organizacije je štab operative je sprejel: 

SKLEP 17: v petek 19. junija 2009 se ne udeležimo proslave ob občinskem prazniku na Dobrovi 
 
Seja je bila zaključena ob 22.25 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


