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ZAPISNIK 
 
 
5. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 30. septembra 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Matjaž 

Tominec, Srečko Sečnik, Robert Zorc, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Marko 
Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Roman Hribernik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Jože Dolinar, Peter Skopec, Franc Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Analiza občinskega tekmovanja 
4. Pregledi društev 
5. Zdravniški pregledi operativnih gasilcev 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 4. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. Sklep 17 
nismo realizirali, kajti občina gasilko zvezo oz. gasilska društva sploh ni vabila na proslavo ob občinskem 
prazniku. Na zapisnik prisotni drugih pripomb niso imeli. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 18: zapisnik 4. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• prijavljeni kandidati za gašenje s pomočjo helikopterja so se udeležili usposabljanja, v novembru pa se 

izvajata še tečaja za nevarne snovi in tehnično reševanje 
• v PGD Hruševo in PGD Dobrova sta bili opravljeni svečani predaji vozil v uporabo 
• Gasilska zveza Slovenije je pripravila nova oz. popravljena Pravila gasilske službe. Obravnava osnutka 

Pravil gasilske službe je bil v mesecu juliju, kar je skrajno neprimeren termin, saj je to čas dopustov.   
• podeljene so bile diplome in čini tečajnikom, ki so opravili nadaljevalni tečaj za gasilca ter diplome in 

značke specilanosti tečajnikom, ki so opravili tečaj za strpjnika 
• na prošnjo Osnovne šole Polhov Gradec smo tudi letos v prvih dneh novega šolskega leta opravljali 

dežurstvo pri prihodu otrok v šolo 
 



Točka 3. Analiza občinskega tekmovanja 
 
Letošnje občinsko tekmovanje v Polhovem Gradcu je zelo dobro uspelo, kar gre zahvala organizatorju 
domačemu društvu. Pripomba je samo na uniformiranost redarjev, zato naj v bodoče vodja le-teh več 
pozornosti posveti, da bodo tudi redarji spoštovali Pravila gasilske službe. Pri članski vaji z MB je prišlo do 
poškodbe orodja, ki se je potem zamenjalo. Nekatere ekipe so imele pripombo oz. so zahtevale, da vse 
ekipe ponovijo vajo, vendar to ni možno, kajti potem bi se tekmovanje zavleklo daleč v popoldan. 
Poveljnik PGD Črni vrh pojasni, zakaj se njihova operativna desetina ni udeležila tekmovanja. Pravi, da je že 
tako težko dobiti člani, ki so pripravljeni sodelovati, potem pa se je poškodovalo nekaj članov, zamenjav pa 
ni mogel dobiti.  
Poveljnik sektorja Polhov Gradec Franc Koprivec se zahvaljuje PGD Dvor in PGD Zalog, ki sta posodila 
orodje, ki je bilo potrebno za uspešno izvedbo tekmovanja. 
Poveljnik PGD Brezje sprašuje, zakaj zaščitni kombinezoni niso dovoljeni na tekmovanjih, kajti njihova ekipa 
članov se je tekmovanja udeležila v kombinezonih in kasneje je tudi še ena ekipa nastopila v enakih 
kombinezonih. Obe ekipe sta bili na sprejemni komisiji »A« opozorjeni o morebitni diskvalifikaciji, če se bo 
katera od ostalih ekip pritožila glede osebne opreme. 
Poveljnik PGD Dvor Marko Zibelnik predlaga, da se v prihodnje poenoti pozdravljanje ob podelitvi priznanj. 
 
Točka 4. Pregledi društev 
 
V mesecu oktobru se bodo tako kot že vrsto let opravili letni pregledi društev, kjer bo vsako društvo prikazalo 
taktično vajo in se ločeno opravilo administrativen pregled delovanja društva. Ker je komisija ob zadnjem 
pregledu društev v lanskem letu ugotovila, da se je vzdrževanja opreme zanemarilo, bo letos ponovno 
pregledovala vzdrževanje opreme in orodja.  
Ker se mora za izvedbo vaje na objekt pridobiti dovoljenje lastnika sta bila glede izvedbe vaje podana dva 
predloga in sicer, da si vajo zamisli poveljnik društva, kot je bilo v preteklem mandatu oz. da si jo zamisli 
poveljnik sektorja, ki pa mu je težje dobiti objekt, ker ne pozna vseh lastnikov v vseh društvih svojega 
sektorja. Podan je bil tudi predlog, da bi vsa društva naredila skupno kot sektorsko vajo. Vendar se komisija 
ni strinjala s tem predlogom, kajti težko je 4-članski komisiji ocenjevati več društev hkrati in bi bilo 
ocenjevanje nekorektno. Zato je štab operative sprejel:  
SKLEP 19: vajo za pregled društva si zamisli poveljnik društva, komisija pa lahko potem določi, če želi, 

tudi dodatne naloge, ki jih mora društvo opraviti na vaji 
 
Operativni del pregleda z vajo se bo odvijal po naslednjem razporedu: 
PGD Brezje 11. 10. 2009 ob 08.00 uri 
PGD Podmsreka 11. 10. 2009 ob 09.30 uri 
PGD Dobrova 11. 10. 2009 ob 11.00 uri 
PGD Hruševo 11. 10. 2009 ob 13.00 uri 
PGD Črni vrh 18. 10. 2009 ob 08.00 uri 
PGD Zalog 18. 10. 2009 ob 09.30 uri 
PGD Butajnova-Planina 18. 10. 2009 ob 11.00 uri 
PGD Dvor 23. 10. 2009 ob 18.00 uri 
PGD Šentjošt 24. 10. 2009 ob 16.30 uri 
PGD Polhov Gradec 24. 10. 2009 ob 18.00 uri 
 
Število operativnih članov, ki sodelujejo na vaji naj bo vsaj tolikšno kot se jih lahko z gasilskimi vozili pripelje 
na mesto intervencije oz. vaje. 
Razpored administrativnega dela pregleda bo določen kasneje, vendar se ne bo pokrival z operativnim 
delom pregleda v posameznem društvu. 
 
Točka 5. Zdravniški pregledi operativnih gasilcev 
 
Po letnem planu dela Gasilske zveze Dolomiti in rezerviranih finančnih sredstvih v proračune Gasilske zveze 
Dolomiti bomo opravili zdravniške preglede operativnih gasilcev. Ker pa finančnih sredstev ni dovolj za 
pregled vseh operativnih gasilcev, kajti zdravniški pregledi stanejo cca. 190 € /gasilca, bomo v letošnjem letu 
na zdravniški pregledi poslali cca. 55 gasilcev, ki imajo opravljen tečaj za nosilca izolirnega dihalnega 
aparata. Ostale gasilce pa v naslednjih letih. Poveljnik je pripravil število, koliko gasilcev iz posameznega 
društva bo letos napotenih na ta pregled. Poimenske sezname naj društva pošljejo do 15. oktobra 2009. Z 
izvajalcem zdravniškega pregleda se bomo poskušali dogovoriti, da bi gasilci ta pregled opravili v soboto. Ko 
bo znan izvajalec in termini, bodo društva pravočasno obveščena o datumu pregleda. 
 
Točka 6. Razno 
 
• PGD Polhov Gradec je imelo v okvari stabilno postajo in pozivnik, ki sta že popravljena, v okvari pa imajo 

tudi varnostni ventil na GVV-2.  



• PGD Butajnova-Planina je imelo okvaro na reduktorju na GVC. Okvaro so odpravili, strošek popravila pa 
je 1200 € za nabavo reduktorja in 700 € za zamenjavo le-tega. Vendar je društvo vlogo za popravilo 
poslalo šele, ko je že prišel račun za zamenjavo. Štab operative je sprejel: 

SKLEP 20: Društvu se povrne strošek nabave reduktorja ter izvajalcu plača strošek zamenjave 
 
• PGD Dobrova ima v okvari radijsko postajo. Novih radijskih postaj do nadaljnjega gasilska zveza ne bo 

nabavljala. Pri prvi nabavi novih radijskih postaj se nabavi ena za PGD Dobrova 
• pomočnik poveljnika za tekmovanja Matjaž Tominec pojasni, da je v soboto 3. oktobra 2009 pri tovarni 

Belinka v Šentjakobu regijsko tekmovanje, ki se ga udeležuje 5 pionirskih in mladinskih ekip iz naše 
gasilske zveze. V preteklosti je gasilska zveza organizirala avtobusni prevoz na regijska tekmovanja. 
Štab operative je sprejel:  

SKLEP 21: Naroči se avtobus za prevoz na regijsko tekmovanje 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


