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ZAPISNIK 
 
 
6. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. novembra 2009 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Šentjoštu. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Andrej Droftina, Srečko Sečnik, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Jože Kožuh, 

Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Tomaž Kržišnik, Damijan Plestenjak 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Analiza pregledov društev 
4. Nabava opreme 
5. Izobraževanje v letu 2010 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 5. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. Na zapi-
snik prisotni pripomb niso imeli. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 22: zapisnik 5. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• PGD Zalog ima na vozilu GVC okvaro na dovodu goriva. Štab operative sprejme 
SKLEP 23: odobri se popravilo  
• za izvedbo tečajev, ki jih organizira Gasilska zveza Dolomiti je potrebno v Vulkan vnesti predavatelje in 

inštruktorje. Poveljnik pripravi seznam predavateljev in inštruktorjev za posamezne predmete in se jih 
vnese v program Vulkan. Predavatelji in inštruktorji morajo izpolnjevati pogoje, ki jih je določila Gasilska 
zveza Slovenije 

• prispela je ponudba za nabavo izolirnih dihalnih aparatov znamke Sperian Fenzy , vendar Gasilska zveza 
Dolomiti se je že odločila, da bo kupovala samo dihalne aparate AUER    

• Gasilska zveza Slovenije pripravlja spremembe knjižice gasilsko-športnih disciplin. Pripombe na zdajšnja 
pravila disciplin lahko pošljete na Gasilsko zvezo Slovenije do 05. decembra 2009 

• Slovensko združenje za požarno varnost je organiziralo posvet o izrednih dogodkih v podzemnih garažah 
 



Točka 3. Analiza pregledov društev 
 
V drugi polovici oktobra so bili opravljeni pregledi društev. Tudi letos je bil operativni del pregleda ločen od 
administrativnega. Vaje ob pregledu so bile povsod dobro pripravljene in tudi izpeljane. Komisija je že v lans-
kem letu ugotovila, da se oprema slabše vzdržuje, odkar se vzdrževanje ne točkuje v točkovniku.  
Za preglede v naslednjem let poveljnik predlaga: 
• v točkovnik se ponovno vnese pregled vzdrževanja opreme 
• pripravi se predlog, da bi se vaja ocenjevala po delih oz da bi se za vsak sklop vaje določilo število točk, 

potem pa se točke seštejejo in dobi se ocena vaje 
• poveljniki društev naj pripravijo društveno vajo, obvestijo poveljnika sektorja, ki obvesti komisijo za 

pregled društev, da si vajo ogleda in jo tudi oceni 
 
Točka 4. Nabava opreme 
 
Po finančnem planu gasilske zveze je za nabavo opreme ostalo še cca 11.500 €. Sektorski poveljniki so zb-
rali potrebe po opremi v društvih. Sedaj zbiramo ponudbe dobaviteljev za opremo, ki bo naročena in doba-
ljena v decembru 2009.  
PGD Dobrova je v letošnjem letu že sama nabavila veliko opreme, zato prosijo, da se jim namesto opreme, 
ki bi jim pripadala, odobri finančna sredstva. Štab operative sprejme: 
SKLEP 24 PGD Dobrova se namesto opreme nakaže sredstva v višini odobrene oopreme 
 
Točka 5. Izobraževanje v letu 2010 
 
Gasilska zveza Slovenije je izdala program izobraževanja za leto 2010. Na tečaje se bo lahko prijavljalo 
izključno preko programa Vulkan v mesecu novembru 2009 za tečaje, ki se bodo odvijali v spomladanskem 
času.  
• na tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov (hot-fire) se lahko prijavijo le tisti gasilci, 

ki bodo opravili v decembru 2009 ali januarju 2010 zdravniški pregled 
• na tečaj za nosilca IDA je prijavljeno 12 gasilcev, ki bodo morali tudi še opraviti zdravniški pregled 
• društva naj do 25. novembra 2009 pošljejo število članov, ki bi v letu 2010 želelo obiskovati tečaje (prva 

pomoč, strojnik, uporabnik radijskih postaj, vodjo skupine) 
 
Točka 6. Razno 
 
• za popravilo opreme je bilo v letošnjem letu porabljeno cca 5300 €, saj je bilo v začetku leta pregledanih 

več IDA, katerih vsak pregled stane dobrih 400 €. Dogaja pa se, da društva ne pošljejo dopisa za okvaro 
na opremi ali tehniki, vendar se samo dogovorijo s poveljnikom, potem to okvaro odpravijo, račun pa se 
pošlje na Gasilsko zvezo Dolomiti, ki po sprejetem pravilniku popravilo plača.   

• v spomladanskem času se bo organizirala ekskurzija za štab operative 
• predsednik gasilske zveze predlaga, da se kljub temu, da je investicijskih sredstev za nabavo vozil manj, 

naredi plan nabave vozil za naslednje obdobje. Prav tako opozori, da je nedopustno, ker menda mentor 
pionirske ekipe PGD Polhov Gradec ni imel časa, da se ta ekipa ni udeležila regijskega tekmovanja, saj 
smatra, da bi društvo lahko našlo nekoga, ki bi se z ekipo udeležil tega tekmovanja 

• tako kot vsako leto se bo tudi letos nekaj sredstev namenilo za delo sektorjev in sicer predlagamo za sejo 
sektorja po 25 € in za vajo sektorja 75 €. Štab operative je sprejel: 
SKLEP 25 za sejo sektorja se odobri 25 €, za vajo sektorja pa 75 € 

• napravljen je bil obračun stroškov predavateljev nadaljevalnega tečaja za gasilca. Sredstva so prejela 
gasilska društva 

 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
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