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ZAPISNIK 
 
 
5. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 14. januarja 2004 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustovrh Roman, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Sečnik Srečo, Tominec  
              Matjaž, Sajovec Franc, Božnar Filip, Urbančič Zvone, Sečnik Franc, Pečan Igor, Zibelnik Marko,  
              Kristan Janez, Koritnik Boris, Droftina Andrej  
Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Malovrh Pavel, Remškar Klemen, Koprivec Štefan, Kožuh  
                        Franc, Hribernik Roman  
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje poveljstva 
2. Požarna poročila 
3. Trimesečna poročila o delu društev 
4. Operativni načrt občine Dobrova-Polhov Gradec 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje poveljstva  
 
Kratek pregled zapisnika 4. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
Pomočnik poveljnika za zaščito dihal poroča o atestaciji jeklenk dihalnih aparatov. Rezervni deli za aparate 
RACAL so v prodaji, serviserja za te aparate pa ni. Na Gasilski brigadi Ljubljana delajo ateste za dihalne 
aparate, ki stane od 7000 do 8000 SIT, brez testa jeklenke, ki pa ga za isti denar opravi Gasilski servis Vič. 
Tesnila za en aparat pa stanejo cca 30.000 SIT 
Poveljnik PGD Dvor ima pripombo na zapisnik in sicer njegovo društvo je za vajo ob pregledu društva tudi v 
jesenskem času. 
Zrak v jeklenkah dihalnih aparatov ne sme biti starejši od 6 mesecev. Za predlog je glasovalo 13 članov 
poveljstva, 2 člana sta bila proti, 1 član pa vzdržan. 
Zapisnik je bil s popravki soglasno potrjen 
 
Točka 2. Požarna poro čila  
 
V lanskem letu je bilo na območju Gasilske zveze Dolomiti 28 intervencij. Društva so strani Gasilske zveze 
Dolomiti prejela delno povračilo stroškov intervencij po kriterijih, ki jih je sprejelo poveljstvo Gasilske zveze 
Dolomiti. 
Požarna poročila, ki jih pošiljate na Gasilsko zvezo Dolomiti naj bodo podpisana in žigosana, usklajeno naj 
bo število ur na požarnih poročilih in obračunu za povračilo stroškov. Vpisano naj bo tudi kdo je enoto 
aktiviral. 



Pripravljene so norme za izračun porabe goriva za vozila, agregate in črpalke. Za uporabo MB se doda po 
1000 SIT na intervencijo, za agregat in motorne žage na intervenciji se doda po 500 SIT na intervencijo. 
V poročilih naj se vpiše samo število gasilcev v gasilskih oblekah, ki so sodelovali na intervenciji in ne pa še 
ostale sodelujoče. 
 
Točka 3. Trimese čno poro čilo o delu društev  
 
Poveljniki društva naj po sestanku predajo poročila o trimesečnem delu društva, dobili pa bodo tudi nove 
obrazce za evidentiranje dela društva za obdobje januar- marec 2004. 
 
Točka 4. Operativni na črt ob čine Dobrova-Polhov Gradec  
 
Operativno-gasilski načrt občine Dobrova-Polhov Gradec naj bi bil izdelan že leta 1995. Za dobro izdelavo 
tega načrta poveljniku Gasilske zveze Dolomiti manjkajo še določeni podatki. Društva naj v obrazce, ki jih 
bodo dobila vpišejo predvsem: 
• vasi v požarnem okolišu in število prebivalcev 
• migracijo prebivalstva 
• požarno ogroženost 
• večje kmetije, večja industrijske objekte 
• število operativnih članov 
• podatke o poveljniku, podpoveljniku društva 
• na grafični karti označiti sosednja društva iz sosednjih občin 
Podatke naj društva dostavijo poveljniku Gasilske zveze Dolomiti do srede 28. januarja 2004. 
 
Točka 5. Razno  
 
• pomočniki poveljnika naj pripravijo poročila o delu v lanskem letu 
• društva, ki so uvrščena na državno tekmovanje, naj se začnejo pripravljati, saj je člansko tekmovanje 22. 

maja 2004, mladinsko pa bo verjetno 12. junija 2004 
• osnovna šola Črni vrh ima od letošnjega šolskega leta dodatne prostore v zgornji etaži šole, kamor pa 

dostop ob intervenciji ni možen  
• poveljnik predlaga, da se vsi poveljniki, podpoveljniki in poveljnik sam udeležijo enodnevnega seminarja 

v Izobraževalnem centru na Igu. 
• poveljnik predlaga, da se vsako drugo nedeljo, ko je preverjanje radijskih zvez, preveri tudi delovanje 

pozivnikov po posameznih društvih 
• Gasilska zveza Dolomiti pripravlja v sredo 28. januarja 2004 predavanje o nevarnostih ob nesrečah z 

opeklinami 
• v spomladanskem času bo organiziran seminar ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
• PGD Hruševo ima v okvari MB (pokvarjen magnet), črpalka je v popravilu 
• PGD Dvor ima v okvari baterijo za radijsko postajo. V bodoče bo Gasilska zveza financirala nabavo 

novih baterij za radijske postaje starejše nad 5 let 
• PGD Dobrova prosi za nakup »podmetalcev« za njihovo novo vozilo GVC 2450. Gasilska zveza je in bo 

za vsa vozila nabavljala le snežne verige. V kolikor bo društvo samo nabavilo »podmetalce« in bi prišlo 
zaradi tega do poškodb na vozilu, Gasilska zveza Dolomiti ne bo krila stroškov popravila vozila. 

• PGD Dobrova daje na razpolago staro cisterno v uporabo Gasilski zvezi Dolomiti. 
• PGD Črni vrh obvešča vsa društva, da je proslava 20 letnice delovanja društva prestavljena na 11. julij 

2004. 
• tečajnikom, ki obiskujejo tečaj prve pomoči v organizaciji Civilne zaščite, ne pripada povračila stroškov 

udeležbe s strani Gasilske zveze. Za te stroške naj se dogovorijo na Civilni zaščiti. 
• vodstvo Gasilske zveze je pripravilo nov predlog prejemanja dotacij društev. Vodstvo predlaga, da 

društva v bodoče prejmejo precej manj finančnih sredstev, ampak se za vsako društvo nabavi po eno 
zaščitno obleko, razliko pa društva prejmejo v denarju. Ta predlog podpirajo vsi člani poveljstva. 

  
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


