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ZAPISNIK 
 
 
10. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 10. marca 2005 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Sečnik Srečo, 

Tominec Matjaž, Božnar Filip, Urbančič Zvone, Pečan Igor, Zibelnik Marko, Kristan Janez, 
Koritnik Boris 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Mlinar Ivan, Plestenjak Andrej 
 
Sejo je odprl in vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje poveljstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Tekmovanja v letu 2005 
4. Tečaji – osnovni tečaj v Brezju in nadaljevalni tečaj v Polhovem Gradcu in na Dobrovi 
5. Poročila za občni zbor Gasilske zveze Dolomiti 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje predsedstva  
 
Poveljnik je podal kratek povzetek zapisnika prejšnje seje, prav tako zapisnik skupne seje predsedstva in 
poveljstva. 
Društva naj poročilo o aktivnostih v mesecu oktobru pošljejo do 17. marca 2005.  
Zapisnik je bil soglasno potrjen   
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
Poveljnik je podal prispele vloge društev in Gasilske zveze Slovenije 
� podatke, ki so jih poslala društva, o oskrbi z vodo za gašenje, ki jih je potrebovala Gasilska zveza 

Slovenije smo poslali na GZ Slovenije 
� PGD Polhov Gradec je poslalo vloge za popravilo maske pri IDA, agregata in potopne črpalke – vloge so 

že rešene, nabavi se po ena baterija Motorola in Maxon za radijske postaje 
� PGD Podsmreka je poslalo vlogo za popravilo IDA – vloga rešena 
� PGD Butajnova-Planina je imelo v okvari pozivnik, ki je tudi že popravljen 
� v začetku aprila bo na Igu organiziran posvet za poveljnika, podpoveljnike zveze, poveljnike društev. 

Udeležba v delovnih oblekah 
� v gasilskem domu Bizovik bodo v sredo 16. marca ob 18 uri sprejemni izpiti za tečaj za vodjo enote, ob 

19 uri pa za tečaj za vodjo enot. Poveljniki naj obvestijo prijavljene kandidate 



� prispela sta računa za popravilo črpalke za TAM 150 in GVC 16/50 PGD Dobrova. Za popravilo črpalke 
na TAM 150 je Gasilska zveza Dolomiti dala naročilo Gasilski opremi za popravilo v marcu 2003, vendar 
je bil račun za to popravilo ni bil poslan v roku 8 dni po izvršenem popravilu, zato je poveljstvo na 2. seji 
sprejelo sklep, da v kolikor račun ne bo poslan 3. seje poveljstva, bo popravilo plačalo društvo samo. 
PGD Dobrova pa je v januarju 2005 naročilo tudi popravilo črpalke na GVC 16/50. Poveljnik predlaga, da 
to popravilo plača društvo samo, saj gasilska zveza o tem naročilu oz. popravilu ni bila niti obveščena. 
Predlog je potrjen z 9 glasovi "za" in 1 glasom "proti". 

� PGD Polhov Gradec je poslalo vlogo za nabavo gum za vozila GVC 16/40 (4 kom) in GV-V1 (6 kom). 
Gume se bodo nabavile pri najugodnejšem ponudniku. Verige za GV-V1 se ne nabavijo 

� PGD Dvor je poslalo prošnjo, da društvo v letošnjem letu prejme namesto opreme finančna sredstva, ki 
jih potrebuje za nabavo novega vozila. Opremo bi društvo samo nabavilo v prihodnjih letih z lastnimi 
sredstvi. Prošnja se bo obravnavala po občnem zboru gasilske zveze, ko bo sprejet finančni plan zveze 

� PGD Šentjošt je poslalo vlogo za sofinanciranje predelava vozila GV-1 in nabavo gum za vozilo GV-1 ter 
baterije za radijsko postajo. Gume se bodo nabavile skupaj s PGD Polhov Gradec, prav tako baterija za 
radijsko postajo. Vloga za sofinanciranje predelave vozila se bo obravnavala po občnem zboru zveze  

� z Gasilsko zvezo Škofja Loka potekajo pogovori o sodelovanju oz. pripravlja se sporazum o ne 
zaračunavanju stroškov, ki bi nastali z sodelovanjem naših ali njihovih enot na intervencijah 

� pripravljajo se nova poročila o intervencijah, ki bodo stopila v veljavo za naša društva proti koncu prvega 
polletja letošnjega leta 

� Gasilska zveza Slovenije razpisuje dežurstvo gasilcev na Krasu. Kandidati dobijo prijavnice na Gasilski 
zvezi Dolomiti  

 
Točka 3. Tekmovanja v letu 2005  
 
V letu 2005 se po razpisu Gasilske zveze Slovenije izvedejo izbirna tekmovanja za memorial Matevža 
Haceta. Predhodno smo zbirali informativne prijave članskih ekip, zaradi nove vaje za to kategorijo. Nobeno 
društvo ni bilo zainteresirano za izvajanje te vaje. Zato so se Gasilske zveze Horjul, Brezovica in Dolomiti 
odločile, da bo tudi v letošnjem letu na občinskem tekmovanju izvedena suha vaja z MB po CTIF-u. Ekipe, ki 
se bodo želela vključiti v izbirno tekmovanje za sodelovanje na regijskem in pozneje državnem tekmovanju, 
se bodo morala udeležiti tekmovanja v Vodicah, kjer pa bodo to vajo pripravili na izbirnem tekmovanju. 
Za ostale kategorije (pionirji, mladinci in veterani) pa ostanejo discipline po razpisu Gasilske zveze Slovenije 
in bo poslan na društva. 
 
Točka 4. Tečaji – osnovni te čaj v Brezju in nadaljevalni te čaj v Polhovem Gradcu in na Dobrovi  
 
Na osnovnem tečaju v Brezju je končana teorija. Tečaj je obiskovalo 20 kandidatov, ki so bili resni in so z 
zanimanjem poslušali predavanja. 
Nadaljevalna tečaja v Polhovem Gradcu in na Dobrovi pa je obiskovalo komaj dobra polovica prijavljenih. 
Nekateri kandidati so se v dobi pripravništva v društvih zelo malo naučili, zato bo potrebno na izpitih 
potrebno od njih zahtevati več. Izpiti iz teoretičnega dela bodo za ta dva tečaja po 15. aprilu 2005. 
 
Točka 5. Poro čila za ob čni zbor Gasilske zveze Dolomiti  
 
Bliža se občni zbor Gasilske zveze Dolomiti, ki bo najverjetneje v soboto 9. aprila 2005. Po tradiciji se bo 
pripravil bilten za občni zbor, v katerem bodo zbrana vsa poročila. Poveljnik, poveljniki sektorjev ter 
pomočniki poveljnika naj svoja poročila pripravijo in oddajo na Gasilsko zvezo Dolomiti do srede 16. marca 
2005. 
 
Točka 6. Razno  
 
� že dve leti je bila planirana občinska vaja, vendar je zaradi raznih vzrokov vselej odpadla. V letošnjem 

letu pa ta vaja bo realizirana in sicer na osnovni šoli Polhov Gradec, kjer bo prikazana evakuacija otrok 
iz prostorov 

� pomočnik poveljnika za zaščito dihal predlaga, da društva vse izolirne dihalne aparate in rezervne 
jeklenke označijo in oštevilčijo 

� društva naj vso opremo označijo z določeno barvo, ker večkrat na večjih vajah, kjer je uporabljeno 
mnogo opreme pride do zamenjave opreme, ki se potem išče po društvih 

� zaenkrat bodo na novih avtomobilih nalepljeni enotni napisi, kasneje pa bodo ti napisi izdelani tudi za 
stara vozila 

� poveljnik opozarja na obnašanje gasilcev, ker so se nekateri krajani pritoževali, da jih gasilci ustavljajo 
na cesti in se predstavljajo za policaje 

� društva naj začnejo vpisovati opremo v program Vulkan. Gasilska zveza Slovenija opozarja, da društva, 
ki ne bodo imela vpisane opreme, ne bodo mogla sodelovati na razpisu za povračilo plačanega davka 

� glede na prijave za tečaj za uporabnike radijskih zvez, bo ta tečaj najverjetneje v naši zvezi 



� PGD Dobrova ima vlogo za popravilo vozila GV-1. Predlog poveljnika je, da se tega avtomobila ne 
popravlja, ker bo PGD Brezje prodalo obnovljeno vozilo GV-1 in to vozilo odkupi Gasilska zveza Dolomiti 
za PGD Dobrova 

� pomočnik poveljnika za veze in alarmiranje poda informacijo obveščanja oz. alarmiranja preko SMS 
sporočil.   

 
Naslednja seja bo v Šentjoštu. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Zibelnik Franc  Kožuh Jože 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


