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ZAPISNIK 
 
 
2. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. septembra 2008 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Zalogu. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Matjaž 

Tominec, Srečko Sečnik, Klemen Remškar, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Filip Božnar, 
Bojan Oven, Roman Hribernik, Franc Založnik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Robert Tomšič, Milan Velkavrh – poveljnik 
Štaba Civilne zaščite 

 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Tekmovanje v letu 2008 
4. Izobraževanje v jesenskem in zimskem času 
5. Pregled planov nabave opreme za obdobje 2008-2013 
6. Pregledi društev v letu 2008 
7. Občinska vaja 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 1. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. Za štab 
operative še ni imenovan pomočnik poveljnika za izobraževanje, ki ga poveljnik še ni našel. Na zapisnik 
prisotni niso imeli pripomb. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 6: zapisnik 1. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
V poletnem času so na Gasilsko zvezo Dolomiti prispeli naslednji važnejši dopisi: 
• Gasilska zveza Slovenije oz. Svet za požarno varnost sta organizirala več enodnevnih seminarjev. Ker 

so ti seminarji bili med tednom ni bilo zanimanja za obisk le-teh 
• pripravljen je bil razpis občinskega tekmovanja in bil poslan na vsa društva 
• potekali so tečaji za specialnosti. Naši člani so obiskovali tečaj za varno delo z motorno žago, za 

nevarne snovi, za inštruktorja 
 
 



Točka 3. Tekmovanja v letu 2008 
 
Tekmovalni odbor vseh treh gasilskih zvez, ki pripravlja občinsko tekmovanje, je pripravil razpis občinskega 
tekmovanja. Letos bo tekmovanje potekalo v organizaciji Gasilske zveze Brezovica. Letošnje tekmovanje ni 
izbirno in bo potekalo na v Podpeči. Rok prijav tekmovalnih enot je do torka 23. septembra 2008 oz. srede 
24. septembra 2008.  
Poveljnik opozarja poveljnika, da se tekmovalne enote na samem tekmovanju dostojno obnašajo 
Prijavni listi za predhodno prijavo (prijavni list A) so objavljeni na internetni strani Gasilske zveze Dolomiti. 
 
Točka 4. Izobraževanje v jesenskem in zimskem času 
   
• v mesecu aprilu 2008 je bil izveden osnovni tečaj za gasilca. Tečajniki morajo za konec tečaja izvesti še 

praktično vajo, nakar se jim bo podelilo diplome za opravljen tečaj. Vodja tečaja naj določi datum 
• člani, ki se prijavljajo na tečaj za varno delo z motorno žago, morajo pred tečajem opraviti tudi zdravniški 

pregled.  
• v sektorju Dobrova in Polhov Gradec je potreba po izvedbi nadaljevalnega tečaja za gasilca. Na Vulkan-u 

je razpisati ta tečaj, na katerega se bo lahko tečajnike prijavilo za tečaj. Tečaj bo potekal v drugi polovici 
novembra, praktični del pa v spomladanskem času 

• tečaja za nudenje nujne medicinske pomoči se v letošnjem letu ne bo organiziralo. Pripravil se bo 
obnovitveni tečaj za nudenje nujne medicinske pomoči za člane, ki so v lanskem letu obiskovali ta tečaj. 
Datum bo določen po dogovoru z izvajalcem tega tečaja 

• za tečaj za strojnika je že veliko prijav, zato bo ta tečaj izveden v zimskem času. Pregledati je že poslane 
prijave in jih ažurirati 

 
Točka 5. Pregled planov nabave opreme za obdobje 2008-2013 
 
V roku (do 2. julija 2008) oz. z zamudo so plane nabave za obdobje 2008-2013 poslala vsa društva razen 
PGD Zalog. V finančnem planu Gasilske zveze Dolomiti za leto 2008 je za nabavo opreme ostalo še cca 
10000 €. Iz teh sredstev se bo za vsako društvo nabavilo po dva kompleta oblek za delo v gozdu ter za 
sektor Šentjošt prezračevalnik ter torbico za prvo pomoč. 
Štab operative je sprejel sklep: 
SKLEP 7 : z 12 glasovi »za« se potrdi nabava opreme s sredstvi Gasilske zveze Dolomiti 

 
Velik problem v letošnjem letu je pozivanje preko pozivnikov, ki ne deluje. Razmišljali smo o alarmiranju 
preko sistema SMS sporočil. Ta sistem uporablja že veliko gasilskih zvez v naši okolici in je veliko 
učinkovitejši od sedanjega samo preko pozivnikov. Poskušali se bomo dogovoriti s Civilno zaščito Občine 
Dobrova-Polhov Gradec, da se nabava tega sistema izvede preko Civilne zaščite, saj bi se ta sistem 
uporabljal tudi za njih. 
Za PGD Dobrova bo potrebno nabaviti še manjkajočo opremo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi. 
Poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec pojasni stanje v tej organizaciji. Iz letošnjih 
sredstev bo Civilna zaščita nabavila nekaj opreme za nevarne snovi za PGD Dobrova, radijsko postajo za 
PGD Butajnova-Planina ter podkape za PGD Šentjošt. Verjetno pa se bo nabavila tudi oprema za 
alarmiranje preko sistema SMS sporočil. 
Dolgoročni plan do leta 2013 
Iz dosedanjega plana nabave vozil so nabavljena vsa vozila, razen vozilo GVM za PGD Dobrova,, ki pa bo 
nabavljeno v letu 2009. 
V naslednjih letih ne bomo več nabavljali vozila vsako leto. Izdelal se bo nov plan nabave vozil in le-ta se 
bodo kupovala šele, ko bo Gasilska zveza Dolomiti zbrala polovico sredstev za vrednosti vozila za 
posamezno društvo. Gasilska zveza Dolomiti bo društvom financirala samo tista vozila, ki jim pripada po 
kategorizaciji. Ker bo Gasilska zveza Dolomiti prispevala za vozilo polovico sredstev, bo tudi odločila vrsto in 
tip vozila, ki se bo nabavljalo. 
 
Točka 6. Pregledi društev v letu 2008 
 
V mesecu oktobru se po tradiciji opravijo letni pregledi društev, na katerih se ugotavlja operativno in 
administrativno delo društva. Tudi letošnji pregledi društev bodo ločeni na dva dela, ko bo operativni del 
ločen od administrativnega in bodo potekali od 17. do 31. oktobra 2008. Vajo za operativno ocenjevanje 
društva izbere sektorski poveljnik. Komisija za operativno ocenjevanje društev, v kateri so poveljnik in vsi 
trije sektorski poveljniki, se bo sestala v sredo 24. septembra 2008 in se dogovorila za termine izvedbe vaje 
ter tudi obvestila poveljnike društev o uri pregleda. Administrativni del pa bosta opravila predsednik Marjan 
Peklaj in tajnik Franc Zibelnik po razporedu, ki bo posredovan vsem društvom. 
Zaradi občinskega tekmovanja, ki bo potekalo v nedeljo 12. oktobra 2008 bo preverjanje radijskih vez teden 
dni prej in sicer v nedeljo 05. oktobra 2008. 
 
 



Točka 7. Občinska vaja 
 
Izvedba občinske vaje v sodelovanju s Slovensko vojsko je bila v planu že za lansko leto, vendar smo izpadli 
iz njihovega plana. Na tej vaji bi z uporabo helikopterja prikazali gašenje na pobočju Grmade. V letošnjem 
letu pa smo uvrščeni v njihov plan. Pripravljen je elaborat za vajo in vkolikor bo helikopter prost, naj bi bila 
vaja v jesenskem času. 
 
Točka 8. Razno 
 
Pod to točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


