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ZAPISNIK 
 
 
11. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 27. februarja 2012 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma v Butajnovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajevec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Matjaž 

Tominec, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, 
Damijan Plestenjak, Franc Založnik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Jože Dolinar, Robert Tomšič 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij med obema sejama 
4. Obravnava Pravilnika o nabavi vozil in ostale opreme 
5. Izobraževanje v letu 2012 
6. Tekmovanja v letu 2012 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. 
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 39: zapisnik 10. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• podjetje PRIGO je poslalo ponudbo za servisiranje vozil Mercedes 
• v Dolu je bil posvet na temo sočnih elektrarn, ki ga je organizirala Regija Ljubljana I 
• Gasilska zveza Slovenije je izdala razpisa za pokalno tekmovanje in tekmovanje v hitrem spenjanju 

sesalnega voda 
• Gasilska zveza Slovenije je izdala razpis za sofinanciranje zdravniških pregledov za tiste, ki so v letu 

2011 obiskovali tečaj za uporabnika izolirnega aparata. Na razpis smo se prijavili, vendar odgovora še 
nismo prejeli 

 
Točka 3. Analiza intervencij med obema sejama 
 
V času med obema sejama Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je bilo 12 intervencij. Večina teh  



intervencij je bilo posredovanje ob dimniških požarih. Zgodila se je tudi prometna nesreča s smrtnim izidom v 
Dvoru. Poveljnik PGD Dvor Marko Zibelnik razloži postopek gasilcev ob taki nesreči in delo gasilcev, ki so 
reševalcem in policiji pomagali le z razsvetljavo mesta nesreče 
 
Točka 4. Obravnava Pravilnika o nabavi vozil in ostale opreme 
 
Dosedanji Pravilnik o nabavi vozil, popravilih opreme, ki je bil sprejet v letu 2003 in ni več aktualen za 
današnji čas, saj se je veliko stvari spremenilo. Zato je predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj 
pripravil osnutek novega Pravilnika o nabavi vozil in druge opreme. Osnutek pravilnika je bil poslan na 
sektorje, kjer so pravilnik obravnavali in poslali pripombe in predloge k dopolnitvi tega pravilnika. Na današnji 
seji so se obravnavale pripombe in predlogi k posameznemu členu pravilnika. Istočasno smo tudi popravili 
tiste člene pravilnika, za katere so bile pripombe in predlogi umestni. Največ razprave je bilo glede vrste 
vozil, ki društvom pripadajo po kategorizaciji Gasilske zveze Slovenije in potreb društev glede na krajevne 
potrebe in razgibanost terena in katerih nabavo bi sofinancirala Gasilska zveza Dolomiti. Predsednik 
Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj pojasni, da bo predlagana vozila za posamezno društvo še enkrat 
preveril, če ustreza tudi predpisom Gasilske zveze Slovenije. V kolikor le-ta ne bo v skladu s temi predpisi, 
pravilnika ne bo dal v potrditev Upravnemu odboru Gasilske zveze Dolomiti. 
Kljub temu je Štab operative sprejel: 
SKLEP 40: potrdi se popravljen Pravilnik o nabavi vozil in ostale opreme 
 
Točka 5. Izobraževanje v letu 2012 
 
V jesenskem času naj bi organizirali nadaljevalni tečaj za gasilca. Na tečaje v organizaciji Gasilske zveze 
Slovenije na Igu pa je tudi prijavljenih okoli 20 gasilcev. V kolikor se kdo od prijavljenih ne bo mogel udeležiti 
tečaja na Igu, je obvezno vsaj 10 dni pred začetkom tečaja pisno po e-mailu obvestiti Gasilsko zvezo 
Slovenije in istočasno tudi Gasilsko zvezo Dolomiti. Če se neudeležba ne odjavi, ta tečajnik za dobo dveh let 
ne bo več potrjen s strani Gasilske zveze Dolomiti na naslednji enak tečaj. 
 
Točka 6. Tekmovanje v letu 2012 
 
Organizator letošnjega občinskega tekmovanja v gasilskošportnih disciplinah je naša gasilska zveza. 
Tekmovalni odbor se bo sestal v drugi polovici marca 2012, ko bo določil tudi tekmovalne discipline, potem 
pa bomo iskali organizatorja tekmovanja. 
 
Točka 7. Razno 
 
• predsednik pojasni napačne podatke v koledarju prireditev, ki ga je izdala Občina Dobrova-Polhov 

Gradec. Na spletni strani občine so podatki o poveljnikih društev in zveze pravilni, tako, da bomo ob 
koncu leta pred izidom novega koledarja na občino poslali pravilne podatke 

• predsednik gasilske zveze je izdelal osnutke diplom za tekmovanja, za katere se bomo odločili do 
letošnjega tekmovanja 

• predstavnik PGD Dobrova sprašuje, če so že izbrani izvajalci z gradbeno mehanizacijo, ki se lahko 
aktivirajo ob intervencijah. Zadevo pojasni Franc Koprivec, poveljnik civilne zaščite, ki poudari, da vkolikor 
vodja intervencije rabi pomoč gradbene mehanizacije, je potrebno poklicati njega, ki bo aktiviral lokalnega 
izvajalca 

• z novim letom je poteklo zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Tajnik pojasni, da bo naslednji dan 
poslal poveljnikom podatke o dosedanjih članih, ki so bili zavarovani v letu 2011. Popravke tega seznama 
vrnite do ponedeljka 05. marca 2012 

 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


