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ZAPISNIK 
 
 
9. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 20. aprila 2011 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Srečko Sečnik, Robert Zorc, 

Klemen Remškar, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, 
Damijan Plestenjak, Franc Založnik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Obravnava in potrditev operativno-gasilskega načrta in načrta alarmiranja 
4. Obravnava in potrditev cenika storitev gasilcev 
5. Tekmovanja v letu 2011 
6. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Povzetek zapisnika 8. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh.  
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 34: zapisnik 8. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• prispele so ponudbe od Ziegler-ja za nabavo gasilske opreme 
• na Igu je bil organiziran posvet za poveljnike in njihove pomočnike za tekmovanja na temo letošnjih 

izbirnih tekmovanj 
• kemična čistilnica Mehurček (poleg gostilne Žabar) ima usposobljeno osebje za čiščenje zaščitnih oblek 
• prispela je ponudba za terenska vozila Brem 
• na spletni strani Gasilske zveze Slovenije je objavljen razpis za dežurstvo gasilcev na Krasu. 

Zainteresirani naj se pravočasno prijavijo 
• prav tako je izšel razpis izbirnega tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah. Izdan je bil na nivoju 

Gasilske zveze Slovenije in Regije Ljubljana I  
 
 
 



Točka 3. Obravnava operativno-gasilskega načrta in načrta alarmiranja 
 
Operativno-gasilski načrt je bil izdelan leta 2004. V tem času je v nekaterih društvih prišlo do sprememb v 
vodstvenem operativnem kadru. S tem so tudi podatki v obstoječem operativno-gasilskem načrtu napačni. 
Podatki o vodstvenem operativnem kadru v gasilskih društvih so že bili popravljeni. Popravljen operativno-
gasilski načrt je bil poslan poveljnikom gasilskih društev. 
Nekatere manjše napake so se popravile ob pregledu gasilsko-operativnega načrta že na sami seji. Ker pa 
so imeli prisotni več popravkov, je štab operative sklenil, da gasilska društva popravke sporočijo do 26. aprila 
2011. Po prejetih popravkih se bo napravil čistopis gasilsko-operativnega načrta, ki bo šel v podpis tudi 
županu občine. 
Prav tako je bil tudi načrt alarmiranja popravljen, kjer je bilo tudi v novem načrtu še nekaj napačnih podatkov, 
za katerega naj se tudi do 26. aprila 2011 pošljejo pravilni podatki. Pomočnik poveljnika za zveze opozarja, 
da skupine za alarmiranje preko GSM naj ne bodo večje od 30 ljudi. 
Kljub temu, da se bo čistopis operativno-gasilskega načrta in načrta alarmiranja napravil po prejetih 
popravkih po 26. aprilu 2011 je štab operative sprejel: 
SKLEP 35: potrdi se gasilsko-operativni načrt in načrt alarmiranja Občine Dobrova-Polhov Gradec 
 
Točka 4. Obravnava in potrditev cenika gasilskih storitev 
 
Napravljen je bil osnutek cenika, po katerem se obračunavajo povračila stroškov intervencij in izobraževanja. 
Osnutek tega cenika so člani štaba operative prejeli z vabilom za sejo. 
• Franc Koprivec predlaga, da se stroškov za operativnega gasilca ne povrača 
• popravi se ura predavatelja na 9,00 €, ura instruktorja pa ostane 7,50 €.  
• za udeležbo na tečaju v IC na Igu pa se tečajnikom izplača polovična dnevnica, če tečaj poteka cel dan in 

pa kilometrina za en avto na posamezno društvo 
Z upoštevanjem omenjenih popravkov je štab operative sprejel: 
SKLEP 36: potrdi se cenik povračila stroškov intervencij in izobraževanja 
 
Točka 5. Tekmovanja v letu 2011 
 
Vsa tekmovanja v letu 2011 so izbirna za udeležbo na državnem tekmovanju v letu 2012. Razpis državnega 
in regijskega tekmovanja so že pripravljena. Datumi za izvedbo regijskih tekmovanj so že določena in sicer 
24. september 2011 za mladino in 02. oktober 2011 za člane in starejše gasilce. Na podlagi tega je bil 
določen tudi datum občinskega tekmovanja. Mladinsko tekmovanje bo v soboto 17. septembra 2011, 
tekmovanje članov in starejših gasilcev pa bo v nedeljo 18. septembra 2011. Organizator letošnjega 
občinskega tekmovanja je Gasilska zveza Brezovica. Do 15. maja 2011 bo pripravljen tudi razpis občinskega 
tekmovanja in poslan na vsa gasilska društva. Ker je letošnje tekmovanje izborno, mora biti tudi razpis 
občinskega tekmovanja identičen regijskemu oz. državnemu razpisu. 
V letošnjem letu so izšla nova Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, v katerih je precej 
novosti. Za vsako gasilsko društvo, sektorske poveljnike in sodnike je Gasilska zveza Dolomiti nabavila po 
eno knjižico. Gasilska društva pa si dodatne izvode lahko nabavijo v ekonomatu Gasilske zveze Slovenije. V 
ponedeljek 04. aprila 2011 je bilo testiranje sodnikov, ki sta se ga udeležila samo dva sodnika (Tominec, 
Dolenec) in ga tudi uspešno opravila.  
Pomočnik poveljnika za tekmovanja (odsoten zaradi poškodbe) opozarja, da se bo strogo upošteval razpis 
tekmovanja, zato naj mentorji dobro preberejo pravila 
 
Franc Koprivec sprašuje o organizaciji občinskega tekmovanja mladine v orientaciji, ker je PGD Polhov 
Gradec prvič pripravilo tako tekmovanje in niso imeli izkušenj z organizacijo takega tekmovanja. Gasilska 
zveza Dolomiti pri izvedbi tega tekmovanja ni aktivneje sodelovala, ker njihova predstavnica v mladinski 
komisiji oz. samo gasilsko društvo ni zahtevalo dodatne pomoči pri organizaciji tekmovanja. Koprivec 
predlaga, da se v bodoče mladinska komisija oz. gasilska zveza aktivneje vključi v organizacijo takega 
tekmovanja. Samo tekmovanje je bilo kljub navedenim težavam odlično pripravljeno in organizirano, zato gre 
pohvala PGD Polhov Gradec. 
 
Točka 6. Razno 
 
• poveljnik PGD Dobrova Srečko Sečnik sprašuje o aktiviranju mehanizacije ob velikih intervencijah. Ob 

lanskih septembrskih poplavah so gasilska društva sama aktivirala razno gradbeno in kmetijsko 
mehanizacijo zato, da smo hitro in učinkovito ukrepali, potem pa se je zataknilo pri povračilo stroškov. V 
bodoče bo Štab civilne zaščite pripravil seznam koncesionarjev, ki bo ob takih primerih na razpolago. V 
kolikor pa potreba po mehanizaciji večja je potrebno zahtevo nasloviti na poveljnika civilne zaščite, ki bo 
aktiviral potrebno mehanizacijo. V kolikor bodo gasilska društva sama aktivirala mehanizacijo, bodo tudi 
sama krila stroške 

• poveljnik PGD Brezje Klemen Remškar predlaga, da se v vsakem kraju določi tudi rezervno mehanizacijo 
(predvsem traktor), katerega bi lahko vodja intervencija sam aktiviral 



• na zadnji seji Štaba operative je bil zavrnjen vrstni red nabave vozil. Poveljnik in podpoveljniki Gasilske 
zveze Dolomiti so potem ponovno obravnavali plan nabave vozil za naslednja leta, ki je naslednji: PGD 
Butajnova-Planina, PGD Podsmreka, PGD Črni vrh – samo podvozje, PGD Polhov Gradec, PGD Dvor, 
PGD Zalog. Leto nabave novega vozila je odvisno od višine investicijskih sredstev iz občinskega 
proračuna. Po razpravi je Štab operative Gasilske zveze Dolomiti sprejel: 
SKLEP 37: potrdi se predlog vrstnega reda nabave novih vozil 

• Franc Koprivec bo v naslednjem tednu pridobil ponudbo za zdravstvene preglede operativnih gasilcev od 
Železniškega zdravstvenega doma 

• v mesecu novembru bo organiziran tečaj nujne medicinske pomoči 
• končana sta tečaja za vodjo skupine in nadaljevalni tečaj za gasilca. V soboto 16. aprila 2011 je bila 

skupna pokazna vaja tečajnikov obeh tečajev, katerim so bile podeljene diplome in čini 
• ob zaključku tedna zaščite in reševanja bo v soboto 01. oktobra 2011 organizirana strokovna ekskurzija z 

ogledom sejma zaščite in reševanja v Kopru. Za organizacijo sta zadolžena predsednik in poveljnik 
gasilske zveze 

• poveljnik PGD Polhov Gradec Damijan Plestenjak poziva k večjemu sodelovanju na operativnem 
področju med društvi 

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


