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ZAPISNIK 
 
 
14. seje poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 22. februarja 2006 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Kožuh Jože, Pustavrh Roman, Koprivec Franc, Slovša Andrej, Zorc Robert, Sečnik Srečo, 

Tominec Matjaž, Sajovec Franc, Božnar Filip, Urbančič Zvone-delno, Sečnik Franc, Pečan 
Igor, Zibelnik Marko, Oven Bojan, Koritnik Boris, Droftina Andrej 

Ostali prisotni: Bradeško Franc, Zibelnik Franc, Malovrh Pavel, Mlinar Ivan 
 
Sejo je vodil poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje predsedstva 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza vaje ŠOLA 2005 
4. Analiza pregledov društev 
5. Izobraževanje 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje poveljstva  
 
Kratek povzetek zapisnika 13. seje poveljstva je podal poveljnik GZ Dolomiti tov. Jože Kožuh. Na zapisnik ni 
bilo pripomb, zato je zapisnik bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte  
 
� PGD Brezje je poslalo obvestilo o prodaji vozila GVC 16/40. Med društvi naše zveze ni bilo zanimanja za 

to vozilo, zato ga lahko društvo proda zainteresiranim kupcem 
� Gasilska zveza Slovenije je poslala razpis izobraževanja za leto 2006. Vse prijave za izobraževanje je 

potrebno poslati v Vulkan-u 
� sprejet je bil nov Zakon o gasilstvu, ki je bil objavljen v prvi letošnji številke revije Gasilec 
� prejeli smo razpis državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta. Razpis in prijavni listi so bili 

poslani na društva, katerih ekipe so uvrščene na to tekmovanje (Dvor-pionirji, Šentjošt-pionirke in 
mladinke) 

� v soboto 25. februarja je na Igu seminar oz. usposabljanje za primer ptičje gripe, katerega se udeleži 
poveljnik zveze Jože Kožuh 

 
Točka 3. Analiza vaje ŠOLA 2005  
 
Vaja je bila izvedena v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti. Namen vaje je bil, da poveljstvo vidi  



svoje delovanje ob primeru večje intervencije, na kateri bi morala sodelovati vsa društva naše zveze in po 
potrebi tudi še društva izven naših meja. Na vaji je sodelovalo 11 društev in Gasilska brigada Ljubljana z 
avtolestvijo ter enota Civilne zaščite. Vaja je bila tudi posneta na video kaseto in DVD, katero so 
zainteresirani že prejeli.  
Vaja je bila dobro pripravljena in tudi zadovoljivo izpeljana. Na vaji so pojavile majhne napake, ki pa na 
uspešnost vaje niso vplivale. 
Poveljnik PGD Brezje ima pripombo, da veza z ostalimi sodelujočimi ni delovala, ker ni vedel na katerem 
kanalu se dela.  
Sečnik Srečo smatra, da je na vaji sodelovalo preveč gasilcev, zato je prihajalo do gneče na določenih 
mestih 
Poveljstvo je sprejelo sklep, da se vsem sodelujočim pošlje zamisel in načrt vaje. 
 
Točka 4. Analiza pregledov društev  
 
Komisija, ki je opravila preglede društev ugotavlja, da se oprema in tehnika po društvu vedno bolje vzdržuje. 
Vaje, ki jih društva izvedejo ob teh pregledih so tudi vedno bolje izvedene, zato je komisiji zelo težko 
ocenjevati te vaje. 
Po internem pravilniku mora biti v vsakem vozilu posoda z rezervnim gorivom. Ker je prihajalo do različnega 
tolmačenja, kolikšna mora biti ta posoda, je poveljstvo sprejelo sklep, da mora biti v vsakem vozilu (ne glede 
na velikost posode za gorivo) posoda z 20 l dodatnega goriva. 
Poveljnik PGD Brezje sprašuje, zakaj je bila vaja v njegovem društvu ocenjena tako kot je bila. Odgovoril mu 
je podpoveljnik gasilske zveze, ki pravi, da je bila vaja prikazana po delih. Tak prikaz vaje naj se izvaja na 
tečajih, kjer se izvajajo vaje po posameznih segmentih. Vaja ob pregledu društva pa morajo biti udarne 
operativne vaje, kjer si poveljnik izbere objekt in na tem objektu se pokaže operativno pripravljenost društva. 
 
Točka 5. Izobraževanje  
 
� poveljnik gasilske zveze se dogovarja, da bi izvedli tečaj prve in nujne medicinske pomoči, na katerem bi 

predavali reševalci iz Reševalne postaje Ljubljana. Ta tečaj naj bi priznala tudi Gasilska zveza Slovenije, 
ki bi vsem ki bi obiskovali ta tečaj priznala specialnost bolničarja. Tečaj bi potekal v četrtek popoldne, 
dva petka in tri sobote. Poveljniki društev naj do srede 01. marca prijavijo kandidate za ta tečaj. 

� Civilna zaščita naj bi pripravila tečaj za delo z motorno žago. Prav tako naj do 01. marca se prijavijo 
kandidati za ta tečaj 

� v Butajnovi se bo začel nadaljevalni tečaj za gasilca. Poveljnik sektorja Šentjošt naj skliče sestanek z 
vsemi tečajniki in poveljnikom zveze, na katerem se bo napravil urnik tečaja 

 
Točka 6. Razno  
 
� na občnem zboru PGD Podsmreka so zamenjali poveljnika društva. To funkcijo zdaj opravlja Oven 

Bojan. Poveljstvo Gasilske zveze Dolomiti ga soglasno potrjuje tudi za člana poveljstva Gasilske zveze 
Dolomiti. 

� v pripravi je razpis za občinsko tekmovanje, ki ga mora letos organizirati Gasilska zveza Dolomiti. Za 
samo organizacijo tekmovanja sta se prijavila PGD Dobrova in PGD Polhov Gradec. Tekmovalni odbor 
za to tekmovanje si bo z obema društvoma ogled prostor za tekmovanje in se potem odločil za 
organizatorja 

� po planu o nabavi vozil je v letošnjem letu na vrsti za nabavo podvozja PGD Polhov Gradec. Ker pa ima 
PGD Polhov Gradec namen nabaviti novo vozilo za leto 2008, ko praznujejo 120-letnico delovanja, letos 
odstopajo od tega vrstnega reda. Naslednji po tem planu je PGD Hruševo, ki je pripravljeno prevzeti 
vrstni red, vendar se mora društvo odločiti kakšno vozilo glede na kategorijo bo društvo nabavilo. 

� do srede 01. marca naj pomočniki poveljnika pripravijo poročila za občni zbor 
� PGD Brezje je poslalo vlogo za nabavo verig za vozilo GV-V 1, katere so bile nabavljene 
� PGD Črni vrh bo v prihodnjih dneh odpeljalo vozilo k izdelovalcu nadgradnje 
� poveljnik poroča, da bo tudi letos Civilna zaščita nabavljala opremo in sicer: 2 stabilni postaji, 10 ročnih 

postaj, 10 slušalk za čelade, 3 motorne žage, opremo za primer nesreče z nevarnimi snovmi 
� PGD Dobrova je obnovilo karoserijo na vozilu GV 1, za kar jim pripada 282.500 SIT. Nabavili so tudi 

gume za TAM-GVC 16/25. Že na 12. seji poveljstva so bile te gume odobrene, vendar je sedaj cena 
večja, kot je bilo prvotno odobreno. Za nabavo gum se društvu odobri 450.000 SIT. Oba predloga sta 
bila soglasno potrjena 

� pomočnik poveljnika za tekmovanja predlaga, da se iz sredstev za tekmovanja nabavi 2 mladinski 
vedrovki, kateri bi zadolžilo eno društvo, ki pa bi moralo vsaj 2 tedna pred tekmovanjem postaviti 
tekmovalni prostor, kjer bi lahko tudi ostala društva trenirala 

 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
Tajnik:                                                                                                             Poveljnik: 
  Zibelnik Franc                                                                                                 Kožuh Jože  


