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ZAPISNIK 
 
 
10. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 21. septembra 2011 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Matjaž Tominec, Srečko Sečnik, Klemen 

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

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Peter Skopec 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregle prispele pošte 
3. Pregledi društev 
4. Analiza občinskega tekmovanja 
5. Nabava opreme za leto 2011 
6. Izobraževanje 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 9. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Jože Kožuh. 
Gasilsko operativni načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec je bil poslan na Regijski center za obveščanje, 
vendar le-ta na zahtevo poveljnika ne sproži sirene. Zato je potrebno preko občine poslati Centru za 
obveščanje dopis, da lahko operater na zahtevo poveljnika ali vodje intervencije sproži sireno. 
Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 38: zapisnik 9. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• Gasilska zveza Slovenije na vlogo PGD Podsmreka iz opravičljivih razlogov ni priznala vsem članom 

specialnosti varnega dela z motorno žago 
• zaključen je razpis sofinanciranja zaščitne in reševalne opreme. Društva in zveza, ki so kandidirala na 

tem razpisu so že dobila v podpis pogodbe 
• PGD Podsmreka je imela v okvari MB, ki pa je že odpravljena 
• prav tako ne deluje dobro tudi MB v PGD Polhov Gradec, kjer pa napaka še ni odpravljena 
• ob začetku šolskega leta smo pri Osnovni šoli Polhov Gradec, Šentjošt in Črni vrh opravljali redarsko 

službo, vendar vsa društva še niso poslala sezname članov, ki so opravljali to delo 



• ekipi starejših pionirjev in mladink iz PGD Dvor sta se v soboto 17. septembra 2011 udeležili državnega 
tekmovanja v orientaciji, kjer so mladinke osvojile 9. mesto, starejši pionirji pa 24. mesto. 

 
Točka 3. Pregledi društev 
 
Čeprav je bilo na 8. seji Štaba operative dorečeno, da pregledi društev v tem mandatu opravimo po 
dosedanjem sistemu, je bilo podanih nekaj predlogov, kako opraviti letošnje pregled društev. Matjaž 
Tominec je predlagal, da se držimo sklepov, ki so bili sprejeti na omenjeni seji.  
Letošnji pregledi se bodo izvajali po naslednjem vrstnem redu: 
- nedelja 09. 10 .2011 ob 08.00 uri PGD Črni vrh 
 ob 09.30 uri PGD Zalog 
 ob 11.00 uri PGD Polhov Gradec 
 ob 12.30 uri PGD Dvor 
 ob 14.00 uri PGD Hruševo 
- nedelja 16. 10. 2011 ob 08.00 uri PGD Butajnova-Planina 
 ob 09.30 uri PGD Šentjošt 
 ob 11.00 uri PGD Brezje 
 ob 12.30 uri PGD Podsmreka 
 ob 14.00 uri PGD Dobrova 

Največji poudarek na prikazni vaji bo pravilni uporabi osebne zaščitne opreme in pravilnemu delu oz. 
samozaščiti. Ker je tajnik obe nedelji odsoten, bo pregled administrativnega dela društev opravljen 
naknadno. Društva bodo o tem pregledu pravočasno obveščena. 
 
Točka 4. Analiza občinskega tekmovanja 
 
Na letošnjem izbirnem tekmovanju je v vseh kategorijah sodelovalo 46 ekip. Organizacija mladinskega 
tekmovanja je bila solidna, veliko pomanjkljivosti pa je bilo na članskem tekmovanju, ko oprema ni bila po 
predpisih. 
V soboto 24. septembra 2011 bo potekalo regijsko tekmovanje mladine, v nedeljo 02. oktobra 2011 pa 
člansko tekmovanje. Ekipe za oba tekmovanja so prijavljena.  
 
Točka 5. Nabava opreme za leto 2011 
 
Čeprav so društva plane opreme poslala z zapisnikom občnih zborov oz. skupščin, naj to storijo še enkrat, 
kajti v lanskem letu se je dogajalo, da smo za društva nabavili drugo opremo, kot so jih imela v planih 
sprejetih na občnem zboru. Za letošnje nabavo opreme je predvidenih cca 20.000 €. Zato naj društva plane 
nabave opreme pošljejo do 12. oktobra 2011. 
 
Točka 6. Izobraževanje 
 
V mesecu januarju bo potekal tečaj nudenja prve medicinske pomoči za gasilce. Sedaj je ta tečaj verificiran s 
strani Gasilske zveze Slovenije. Pogoj za priznanje specialnosti bolničarja je opravljen tečaj za vodjo 
skupine. Tečaj lahko obiskuje 30 gasilcev in sicer po dva iz PGD Brezje, PGD Podsmreka, PGD Hruševo, 
PGD Zalog, po trije iz PGD Dvor, PGD Črni vrh, PGD Šentjošt, PGD Butajnova-Planina in po pet iz PGD 
Dobrova in PGD Polhov Gradec. 
Prav tako naj društva do 12. oktobra 2011 pošljejo potrebe po tečajih oz. kandidate (samo številčno) za vse 
tečaje za leto 2012.  
V planu so tudi zdravniški pregledi operativnih gasilcev. Letošnje preglede bomo verjetno opravili na 
Železniškem zdravstvenem domu, zato društva prav tako do 12. oktobra 2011, za isto število članov po 
društvu, kot jih bo obiskovalo tečaj za nudenje prve medicinske pomoči 
 
Točka 7. Razno 
 
• v obdobju med obema sejama je bilo 5 intervencij (PGD Dvor – požar elektro omarice, PGD Šentjošt in 

PGD Butajnova-Planina – dovoz vode na požar v Samotorici, PGD Črni vrh – udar strele v objekt, PGD 
Polhov Gradec – zalitje poslovnih prostorov, PGD Dobrova – udar strele) 

• v soboto 01. oktobra 2011 je organizirana ekskurzija Upravnega odbora in Štaba operative. Na avtobusu 
je še nekaj prostora, zato se je mogoče še prijaviti 

• društvom in podpoveljnikom je bil razdeljen obrazec za preverjanje radijskih zvez 
 
Seja je bila zaključena ob 22.05 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


