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ZAPISNIK 
 
 
7. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 02. junija 2010 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Matjaž Tominec, Srečko 

Sečnik, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, 
Damijan Plestenjak 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti tov. Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Tekmovanja v letu 2010 
4. Zdravniški pregledi operativnih gasilcev 
5. Izobraževanje 
6. Nabava opreme 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 6. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh.  
• glede popravila GVC PGD Zalog ni znanega ničesar, zato se bo popravilo financiralo le v primeru, da 

storijo do konca meseca junija 2010, kar se društvo pismeno obvesti 
• Srečko Sečnik sprašuje, če je kaj dorečenega glede ocenjevanja vaje za pregled društva. Glede tega ni 

bilo nič dogovorjenega, zato bo ocenjevanje verjetno ostalo pri lanskem načinu ocenjevanja 
Drugih pripomb na zapisnik prisotni niso imeli. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 26: zapisnik 6. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• na razpis izobraževanja, ki ga je izdala Gasilska zveza Slovenije se je na spomladansko izobraževanje 

prijavilo veliko naših članov, ki pa se potem niso vsi udeležili tečajev na Igu. 
• prispeli sta ponudbi za nabavo gasilnikov in radijskih postaj Motorola 
• na razpis za nagrado Matevža Haceta in kipec gasilca so se iz naše regije prijavili Jože Vidmar in Franc 

Sever (nagrada Matevža Haceta) in Janez Hočevar (kipec gasilca). Predlogi so bili obravnavani na 
regijskem svetu, kjer smo podprli Jožeta Vidmarja in Janeza Hočevarja 



• prejeli smo vabila na ogled sektorskih vaj v Črnem vrhu in v Dvoru 
• prispeli so razni razpisi za tekmovanja, ki so bili poslani po gasilskih društvih 
 
Točka 3. Tekmovanja v letu 2010 
 
Poveljniki vseh treh gasilskih zvez, ki skupaj organiziramo občinsko tekmovanje, so pripravili razpis 
občinskega tekmovanja, ki bo letos potekalo v organizaciji Gasilske zveze Horjul. Razpis je bil že v tem 
tednu poslan na vsa gasilska društva. 
V soboto 05. junija 2010 bo v Lipovcih potekalo državno mladinsko tekmovanje, ki se ga bosta udeležili 
pionirska in mladinska ekipa PGD Šentjošt. Ekipi sta dobro trenirali, želimo jim obilo uspeha. Na tekmovanju 
jih bo spremljal tajnik gasilske zveze Franc Zibelnik. 
• k vabilu za današnjo sejo je bil dodan tudi osnutek Pravilnika o nagrajevanju ekip, ki se udeležijo 

državnega tekmovanja. Osnutek le-tega pojasni predsednik gasilske zveze Marjan Peklaj, ki je tudi 
pripravil ta osnutek. V razpravi, ki je sledila, sta poveljnik gasilske zveze in njegov pomočnik predlagala, 
da ekipi, ki se udeleži državnega tekmovanja pripadajo delovne obleke za celotno ekipo in ne glede na 
uvrstitev na državnem tekmovanju, kot je predvideno v osnutku pravilnika. Po razpravi je štab operative 
sprejel: 
SKLEP 27: delovne obleke pripadajo celotni ekipi, ki se udeleži državnega tekmovanja 

• Srečko Sečnik predlaga, da se ukine sklep poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, da se mora občinskega 
tekmovanja udeležiti vsaj ena operativna desetina članov. Po razpravi je štab operative sprejel: 
SKLEP 28: občinskega tekmovanja se mora udeležiti vsaj po ena operativna desetina članov 

• v letu 2011 bo v Kočevju organizirana mladinska gasilska olimpiada. Ker za to tekmovanje ni 
organiziranega izbirnega tekmovanja na nivoju države, je Gasilska zveza Slovenije razpisala izbirne 
kvalifikacije za to tekmovanje. Kvalifikacije bodo potekale 19. septembra 2010 v Kočevju. Iz vsake 
gasilske zveze se teh kvalifikacij lahko udeležita po dve ekipi mladincev in mladink. V kolikor pa je v 
posamezni gasilski zvezi več ekip, ki se želijo udeležiti kvalifikacij, mora gasilska zveza organizirati 
kvalifikacijsko tekmo, o kateri mora obvestiti Gasilsko zvezo Slovenije. 

 
Točka 4. Zdravniški pregledi operativnih gasilcev 
 
Tudi v letu 2010 bomo poslali na zdravniške preglede približno 25 operativnih gasilcev, med katerimi bodo 
tudi še tisti poveljniki društev, ki niso še opravili tega zdravniškega pregleda. Izvajalec zdravniških pregledov 
bi ostal isti kot v preteklem letu, saj je pregled temeljit, čeprav je precej gasilcev dobilo potrdilo za določen 
čas enega leta. Trije člani pa še vedno nimajo dokončanih zdravniških pregledov in če jih ne dokončajo v 
tem mesecu, bodo stroške zdravniškega pregleda plačala društva sama. 
Veliko društev še vedno nima vpisanih v Vulkan opravljenih zdravniških pregledov gasilcev, ki so ga opravili 
v mesecu decembru 2009 in januarju 2010. V kolikor zdravniški pregledi ne bodo vneseni v Vulkan, društva 
ne bodo prejela ob pregledu društva točk za vodenje matične knjige. 
 
Točka 5. Izobraževanje 
 
V spomladanskem času je bilo organiziranih in zaključenih več tečajev in sicer: 
• tečaja za člane višjih poveljstev sta obiskovala in uspešno zaključila 2 člana (Srečko Sečnik in Marko 

Zibelnik) 
• tečaj za uporabnika radijskih postaj je zaključilo 68 od 73 prijavljenih kandidatov 
• tečaj za strojnika v organizaciji Gasilske zveze Horjul je zaključilo 9 od 10 prijavljenih kandidatov 
• na Igu pa se je tečaja za uporabnika izolirnih dihalnih aparatov udeležilo            od       prijavljenih,  
• v organizaciji Regije Ljubljana I je potekal tečaj za vodjo enot, ki sta se udeležila 2 člana, teoretični del 

tečaja je zaključen, tečajniki morajo opraviti še praktični del tečaja na Igu 
Za jesenski del izobraževanja pa je zanimanje za tečaj za vodjo enote (9 članov) in vodjo skupine (12 
članov). Da se tečaj splača pripraviti naj bi tečaj obiskovalo vsaj 25 tečajnikov, zato po društvih pridobite 
kandidate za ta tečaja. V kolikor za tečaj za vodjo enote ne bo večjega zanimanja, se bo prijavljeni kandidati 
udeležili tečaj v Ljubljani, ki ta tečaj organizira v mesecu septembru. Tečaj za vodjo skupine pa se v Vulkanu 
odpre in če bo dovolj prijav bo tečaj organiziran. 
Diplome in značke za opravljen tečaj za uporabnika radijskih postaj in za strojnika se podelijo na pregledih 
društev. 
Želja društev je tudi po obnovitvenem tečaju za strojnika. Ta tečaj je enodneven. Z inštruktorji oz. 
predavatelji se dogovori poveljnik gasilske zveze Jože Kožuh.  
 
Točka 6. Nabava opreme 
 
Za obdobje 2010 – 2015 moramo pripraviti plan nabave gasilskih vozil, zaščitne opreme, prezračevalnikov, 
opreme za tehnično reševanje in nevarne snovi. Društva naj plane nabave te opreme pošljejo na Gasilsko 
zvezo Dolomiti do 30. junija 2010 in društva, ki bodo zamudila ta rok ne bodo upoštevana v planu nabave 
Gasilske zveze Dolomiti za to obdobje. 



Izdan je razpis za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme, na katerega se bo prijavila tudi Gasilska 
zveza Dolomiti. Zato zahtevano od vseh gasilskih društev, da vpišejo v Vulkan vso opremo, ki so jo prejeli od 
gasilske zveze.  
Iz sredstev požarne takse bomo prejeli 2 radijski postaji in 3 pozivnike. Radijski postaji dobita PGD Dobrova 
in PGD Butajnova-Planina, pozivnike pa PGD Polhov Gradec, PGD Podsmreka in PGD Brezje, ki pošljejo do 
10. junija podatke, kdo prejme pozivnike. Predsednik gasilske zveze preda svoj pozivnik v PGD Polhov 
Gradec.   
 
Točka 7. Razno 
 
• v soboto 05. junija 2010 je v Ljubljani proslava ob 140 letnici delovanja GD Ljubljana-mesto. Proslave naj 

bi se udeležilo 17 uniformiranih gasilcev. Do petka 04. junija 2010 javite število udeležencev poveljniku 
gasilske zveze 

• poveljnik PGD Dvor predlaga, da se popravi načrt alarmiranja in sicer tako, da bi se tudi ob tehničnih 
intervencijah alarmiralo lokalno društvo. Na Center za obveščanje se pošlje dopis 

• poveljnik sektorja Polhov Gradec Franc Koprivec pravi, da ga je ravnateljica Osnovne šole Polhov Gradec 
prosila za pomoč ob iznosu opreme iz šole, ki se bo obnavljala v poletnem času in sicer v petek in soboto 
11. in 12. junija 2010 

• ob koncertu ansambla Bitenc v športni dvorani na Dobrovi, je prišlo do manjšega spora med PGD 
Dobrova in PGD Hruševo. Ansambel Bitenc je PGD Dobrova, kot lokalno društvo, zaprosilo za izvajanje 
gasilske straže ob prireditvi. Ker ta dejavnost ni v naši osnovni nalogi je PGD Dobrova postavilo svoje 
pogoje, ki pa jih ansambel ni sprejel. Nato se je ansambel obrnil na PGD Hruševo, ki so potem na 
prireditvi opravljali to nalogo na področju delovanja PGD Dobrova. Da v bodoče ne bi prihajalo do 
podobnih primerov, naj se v takih slučajih obvesti lokalno gasilsko društvo, ko bo sosednje gasilsko 
društvo izvajalo neko aktivnost na njihovem področju 

• poveljnik PGD Polhov Gradec predlaga, da se v čimkrajšem času popravi alarmni načrt Občine Dobrova-
Polhov Gradec in Gasilske zveze Dolomiti, saj je v času od izdelave tega načrta prišlo do velikih 
sprememb v posameznih društvih in podatki v načrtu ne držijo  

 
Seja je bila zaključena ob 22.25 uri. Naslednja seja bo na Butajnovi. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


