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ZAPISNIK 
 
 
8. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 15. septembra 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, Bojan Oven, 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Franc Kožuh, Roman Hribernik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Občinsko tekmovanje 
4. Letni pregledi društev 
5. Določitev vrstnega reda nabave vozil 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 6. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh.  
• pred tednom dni se je začel v Gasilski zvezi Ljubljana tečaj za vodjo enote, katerega obiskujejo tudi naši 
člani. Pogoj za obiskovanje tega tečaja je, da ima kandidat opravljen tečaj za vodjo skupine. V kolikor bo 
kandidat za tečaj za vodjo enote imel opravljen nadaljevalni tečaj pred letom 2000, se mu ročno vpiše 
tečaj za vodjo skupine, tako, da bo lahko obiskoval tečaj za vodjo enote 

Drugih pripomb na zapisnik prisotni niso imeli. 
Štab operative je sprejel: 
SKLEP 29: zapisnik 7. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• bliža se mesec oktober – mesec varstva pred požarom. Društva naj poročila o aktivnostih v mesecu 

oktobru pošljejo na Gasilsko zvezo Dolomiti do 15. novembra 2010 
• prejeli smo ponudbo za nabavo dihalnih aparatov Auer 
• prispela je prošnja za redarstvo ob začetku šolskega leta pri šolah v Šentjoštu in na Črnem vrhu. Gasilci 

smo pri omenjenih šolah opravili redarstvo po ustaljenem razporedu 
• za redarstvo pri osnovni šoli Polhov Gradec pa je bil napravljen poseben razpored, saj zaradi 

nedokončane obnove šole v Polhovem Gradcu, otroke zdaj vozijo na Dobrovo in v Horjul. Zato je nastala 
potreba po redarstvu ob odhodu avtobusov (okoli 11.30 ure) in prihodu avtobusov (okoli 17.30 ure). 



Razpored sta skupno pripravila sektor Polhov Gradec in Šentjošt. To redarstvo naj bi trajalo do konca 
meseca septembra 2010. Sektorja oz. gasilska društva naj po zaključku tega redarstva posredujejo 
podatke o sodelujočih gasilcih pri redarstvu. Gasilska društva Butajnova-Planina, Šentjošt, Zalog in Črni 
vrh naj pripišejo še prevožene kilometre 

• PGD Drenov grič-Leno brdo je poslalo razpis za udeležbo na njihovem pokalnem tekmovanju 
 
Točka 3. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje občinsko tekmovanje bo potekalo v Horjulu. Prijave za tekmovanje so zaključene, eventuelne 
odjave ekip so možne še do nedelje 19. septembra 2010, kajti v ponedeljek 20. septembra 2010 moramo 
organizatorju sporočiti število sodelujočih ekip.  
 
Točka 4. Letni pregledi društev 
 
Tudi letos bomo v mesecu oktobru – mesecu varstva pred požarom opravili letne preglede gasilskih društev. 
Pregledi bodo potekali po ustaljenem programu, s tem, da bomo letos ponovno pregledovali vzdrževanje 
opreme in tehnike, ker smo v zadnjih dveh letih ugotovili, da se je oprema in tehnika, ko ni bila več 
točkovana, slabše vzdržuje. 
Letni pregledi društev se izvede po naslednjem razporedu: 
- nedelja 03. oktober 2010 PGD Dobrova ob 08.00 uri 
 PGD Podsmreka ob 10.00 uri 
 PGD Brezje ob 11.30 uri 
 PGD Hruševo ob 13.00 uri 
- sobota 16. oktober 2010 PGD Dvor ob 18.00 uri 
- nedelja 17. oktober 2010 PGD Črni vrh ob 08.00 uri 
 PGD Zalog ob 09.30 uri 
 PGD Polhov Gradec ob 11.00 uri 
- nedelja 24. oktober 2010 PGD Šentjošt ob 09.00 uri 
 PGD Butajnova-Planina ob 10.30 uri 
Letos bomo istočano pregledali administrativno in operativno delo društva. 
Vsako društvo bo izvedlo tudi praktično vajo, ki so zamisli poveljnik sam. Komisija pa ima pravico določiti 
dodatne naloge pri izvedbi vaje. Za ocenjevanje te vaje je poveljnik pripravil novo točkovanje, s tem, da je 
maksimalno število točk 300. Poveljnik PGD Dobrova Srečko Sečnik se ne strinja s takim načinom 
točkovanja prikazne vaje, zato je štab operative sprejel: 
SKLEP 30: prikazna vaja se točkuje po dosedanjem načinu točkovanja in društvo lahko doseže za 

prikazno vajo maksimalno 250 točk 
SKLEP 31: ocenjevanje vaje ostane do konca tega mandata nespremenjeno 
 
Točka 5. Določitev vrstnega reda nabave vozil 
 
Program vrstnega reda nabave vozil, ki je bil izdelan v začetku prejšnjega mandata je bil izpolnjen, ker so 
vsa gasilska društva, ki so imela v planu nabavo novih vozil le-ta tudi nabavila. Zato je potrebno pripraviti 
nov plan nabave vozil do leta 2015. Na sestanku poveljnika in podpoveljnikov gasilske zveze je bil 
napravljen vrstni red nabave vozil, za katerega je bila odločilna starost gasilskih vozil, število intervencij. 
Predlog vrstnega reda nabave vozil je naslednji: PGD Butajnova-Planina, PGD Podsmreka, PGD Črni vrh – 
samo podvozje, PGD Polhov Gradec, PGD Dvor, PGD Zalog. Katerega leta bo posamezno društvo lahko 
nabavilo novo vozilo je odvisno od investicijskih sredstev iz občinskega proračuna. Po razpravi je Štab 
operative Gasilske zveze Dolomiti glasoval o predlaganem vrstnem redu, za katerega so glasovali 4 člani, 6 
članov pa predloga ni podprlo, zato je štab operative sprejel: 
SKLEP 32: ne potrdi oz. ne sprejme se predloga vrstnega reda nabave novih vozil 
Ožje vodstvo štaba operative (poveljnik, podpoveljniki) bodo na sestanku 27. septembra 2010 pripravili nov 
vrstni red nabave novih vozil, ki ga posredovali občini z namenom, da pridobimo več investicijskih sredstev 
za nabavo vozil. Štab operative je sprejel: 
SKLEP 33: predlog je bil soglasno potrjen 
 
Točka 6. Razno 
 
• v poletnem času je bilo 5 intervencij, ki so bile vse manjšega obsega 
• Matjaž Tominec sprašuje o nabavi gasilskih oblek, ki društvu pripadajo za sodelovanje njihovih ekip na 

državnem tekmovanju. Gasilske obleke oz. druga oprema po želji društva je naročena, isto tudi za PGD 
Dvor 

• predsednik pojasni glede finančnega plana, ki ga je gasilska zveza poslala na občino. V tem planu so bile 
podrobno napisane in ovrednotene potrebe, vendar je občina v letošnjem letu namenila le cca 5000 € več 
za redno delovanje gasilske zveze, vse ostale postavke pa so ostale v isti višini kot preteklo leto 



• komisija za veterane pri Regiji Ljubljana I organizira v soboto 19. septembra 2010 ob 14.00 uri pri 
Osnovni šoli Škofljica srečanje starih gasilskih črpalk. Iz naše gasilske zveze sodelujočih sicer ni, vendar 
bo zanimivo pogledati delovanje starih črpalk 

• ministrica za obrambo je potrdila nova Pravila gasilske službe, ki so skupna za prostovoljne in poklicne 
gasilce. V teh pravilih so podrobno opisana slovesnosti ob prevzemih gasilskih vozil, prevzemu gasilskih 
praporjev, zamenjavi gasilskih praporjev, pogrebnih svečanostih.  

 
Seja je bila zaključena ob 22.10 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


