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ZAPISNIK 
 
 
7. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 18. junija 2004 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Črnem vrhu. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Zorc Robert, Tominec Matjaž, Sečnik Franc, 

Zibelnik Marko, Droftina Andrej, Založnik Franc 
Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Mlinar Ivan, Kožuh Franc, Remškar Klemen, Hribernik 

Roman 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje poveljstva 
2. Prispela pošta 
3. Analiza državnega tekmovanja 
4. Izobraževanje do leta 2009 
5. Nabava zaščitnih oblek 
6. Občinsko tekmovanje 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje poveljstva  
 
Kratek pregled zapisnika 6. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. Glede stabilne 
sirene na gasilskem domu na Butajnovi se odvija pozitivno, saj se odbor za zaščito in reševanje pri občini 
Dobrova-Polhov Gradec že dogovarja z dobaviteljem oz. montrjem te sirene 
Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Prispela pošta  
 
• pozivnik, ki ga ima v uporabi član PGD Butajnova-Planina, ki je v okvari, se ne more popraviti, zato se ga 

bo uporabilo za rezervne dele 
• PGD Hruševo je poslalo dopis, v katerem nas obvešča o nabavi novega vozila GVC 1625. Poveljstvo je 

omenjeno vlogo obravnavalo. Društvo spada v I. kategorijo in mu po kategorizaciji pripada gasilsko 
vozilo GV-1, lahko tudi  GVV-2. Po programu nabave gasilskih vozil v Gasilski zvezi Dolomiti je društvo 
na vrsti za PGD Dvor, PGD Brezje, PGD Črni vrh in PGD Polhov Gradec. Vrstni red bo spremenjen le, 
če omenjena društva ne bodo zmožna nabaviti novih vozil. Člani poveljstva so mnenja, da se moramo v 
celoti držati sprejetega vrstnega reda nabave vozil in pa kategorizacije društev, zato društvu tako vozilo 
ne pripada oz. bo Gasilska zveza Dolomiti sofinancirala nabavo vozila, ko bo društvo na vrstnem redu in 
pa vozilo, ki društvu pripada po kategorizaciji 



• prav tako PGD Dvor obvešča o nabavi vozila GVC 1625, ki je pred realizacijo nakupa vozila. Na 
Gasilsko zvezo Dolomiti se obrača s prošnjo, da uredimo vprašanje glede aktiviranja Gasilske brigade 
Ljubljana ob večjih oz. katastrofalnih požarih predvsem v dopoldanskem času, ker sta župan občine in 
poveljnik Gasilske zveze Dolomiti velikokrat zaradi službenih dolžnosti nedosegljiva. Prav tako prosi, da 
se uredi vprašanje zapiranja ceste Ljubljana–Polhov Gradec on poplavah. Obe zadevi bomo uredili z 
Občino Dobrova-Polhov Gradec. 

• PGD Brezje je imelo na vozilu GVC v okvari zavore, ki so v tem času že popravljene 
 
Točka 3. Analiza državnega tekmovanja  
 
Analizo državnega tekmovanja mladine v Celju in članov v Kočevju je podal pomočnik poveljnika za 
tekmovanja Matjaž Tominec. 
Ugotavlja, da so doseženi rezultati na državnem tekmovanju več kot uspešni. Pionirji iz PGD Dvor so dosegli 
18. mesto, mladinci PGD Polhov Gradec in PGD Butajnova-Planina 28. oz. 29. mesto, mladinke PGD Polhov 
Gradec so se uvrstile na 3. mesto ter člani PGD Šentjošt so dosegli 40. mesto. Mladinke iz PGD Polhov 
Gradec se bodo za vstopnico za gasilsko olimpijado potegovale na izbirnem tekmovanju. Poveljstvu 
predlaga, da se tej tekmovalni enoti podeli posebno priznanje gasilske zveze Dolomiti. 
Za vse tekmovalne enote Regije Ljubljana I je bilo organizirano preverjanje na Dobrovi in Vodicah, vendar se 
tega treninga niso udeležile vse ekipe iz ostalih gasilskih zvez regije, zato predlaga, da se regijskemu 
poveljstvu predlaga, da se morajo takega preverjanja obvezno udeležiti ekipe, za katere je namenjen. 
Istočasno se zahvaljuje vsem, ki so pomagali pri pripravi tekmovalnega poligona pri Osnovni šoli na Dobrovi.  
 
Točka 4. Izobraževanje do leta 2009  
 
• društva so prejela obrazec, v katerega je potrebno vpisati operativne člane po funkcijah, opravljenih 

specialnostih. Vsakega člana se lahko vpiše samo enkrat, čeprav ima opravljenih več specialnosti  in 
opravlja več funkcij. Izpolnjene obrazce vrniti na Gasilsko zvezo Dolomiti do 07. julija 2004. 

• društvom so bila razdeljena navodila za izpolnjevanje poročil o intervencijah 
• vodja tečaja za gasilca pripravnika v sektorju Dobrova še vedno ni dostavil dnevnika o poteku tečaja. V 

bodoče mora biti dnevnik o izvedbi tečaja dostavljen na Gasilsko zvezo Dolomiti v 30 dneh po končanem 
tečaju oz. društva ne bodo prejela potrdil za tečajnike, da so uspešno opravili tečaj 

• do 07. julija 2004 naj društva pošljejo seznam kandidatov za tečaj za mentorja mladine in vodjo skupine 
• do konca septembra 2004 morajo kandidati, ki so obiskovali tečaj za strojnike in nosilca izolirnega 

dihalnega aparata in ga niso opravili v predpisanem roku, opraviti tečaj, v nasprotnem primeru se bo 
strošek, ki je povzročen, odbil pri dotaciji društvom 

• v jesenskem času naj poveljniki opravijo tečaj za poveljnika društva, podpoveljniki, ki imajo čin nižjega 
gasilskega častnika, pa naj opravijo tečaj za vodjo enot in s tem pridobijo čin gasilskega častnika 

• preveriti ali je tečaj za poveljnika društva obvezen ali samo priporočljiv 
 
Točka 5. Nabava zaš čitnih oblek  
 
Gasilska zveza Dolomiti bo iz letošnjih sredstev, namenjenih za opremo nabavila 14 zaščitnih oblek. Za 
nabavo teh oblek so bile pridobljene 3 ponudbe. Obleke bodo nabavljene še v tem mesecu, tako, da se bodo 
društva lahko prijavila na razpis za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Do srede 23. junija 2004 morajo 
društva javiti velikosti oblek in škornjev. 
Nabavo zaščitnih oblek je poveljstvo sprejelo soglasno. 
 
Točka 6. Občinsko tekmovanje  
 
Na sestanku poveljnikov in pomočnikov poveljnikov za tekmovanje vseh treh gasilskih zvez, ki skupaj 
organizirajo tekmovanje, je bil narejen razpis občinskega tekmovanja, ki bo letos v organizaciji Gasilske 
zveze Horjul. Razpis je že bil poslan po društvih. Prav tako je bil društvom poslan tudi razpis za pokal regije 
Ljubljana I. 
Rok prijav je 25. avgust 2004 na prijavnih listih. Za tekmovanje za pokal regije pa je rok prijav določen na 
razpisu. 
Mentor ekipe mora biti ob prijavi ekipe oz. na tekmovanju oblečen po pravilih gasilske službe. 
 
Točka 7. Razno  
 
• PGD Dvor kupuje vozilo GVC 1625. Finančno in terminsko je razložena nabava tega vozila. Poveljstvo 

podpira nabavo tega vozila in predlaga predsedstvu, da društvu nameni razpoložljiva sredstva 
• poveljnik Gasilske zveze je razočaran nad redarsko službo na dirki Zalog-Črni vrh, kjer redarji niso 

upoštevali pravil gasilske službe in niso prispevali k dobremu ugledu gasilcev 



• v četrtek 24. junija 2004 je v Šentjoštu proslava ob občinskem prazniku. Proslave se morajo udeležiti po 
trije gasilci vsakega društva (prapor + 2 gasilca). Zbor je pri gasilskem domu v Šentjoštu 20 minut pred 
začetkom proslave. 

• aparat za izdelavo dima se v bodoče lahko izposodite vsako sredo v času uradnih ur na Gasilski zvezi 
Dolomiti, kamor ga prvo sredo po izvedeni vaji tudi vrnete 

 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


