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ZAPISNIK 
 
 
12. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 25. aprila 2012 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Srečko Sečnik, Klemen 

Remškar, Jože Kožuh, Filip Božnar, Bojan Oven 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Janez Zadnikar, Robert Tomšič, Damjan Marolt 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava in potrditev Pravilnika o nabavi vozil in ostale opreme 
4. Občinsko tekmovanja v letu 2012 
5. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Vsi člani štaba operative so zapisnik prejeli, zato povzetek zapisnika 10. seje Štaba operative Gasilske 
zveze Dolomiti ni bil podan. Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 41: zapisnik 11. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• društva so poslala poročila o aktivnostih v času obeh razglasov velike požarne ogroženosti v naravnem 

okolju. Zbirno poročilo je bilo poslano na Občino Dobrova-Polhov Gradec 
• izšli so razni razpisi za tekmovanja – za pokal Notranjske v Drenovem griču in za veterane v Logatcu 
• prispeli sta vlogi PGD Dobrova in PGD Polhov Gradec za povrnitev stroškov popravila vozil 
• prispel je razpis za dežurstvo na Krasu 
 
Točka 3. Obravnava in potrditev Pravilnika o nabavi vozil in ostale opreme 
 
Pravilniik o nabavi vozil in ostale opreme je bil obravnavan in sprejet že na 11. seji Štabe operative Gasilske 
zveze Dolomiti. Kasneje se je izkazalo, da so v njem še nekatere neskladnosti, zato je bil še popravljen in ta 
predlog Pravilnika o nabavi vozil in druge opreme je bil še enkrat poslan članom štaba operative. Popravki 
so bili označeni z rdečo barvo. 
Določene pripombe, ki so jih imeli prisotni na seji, so se še vnesle v Pravilnik o nabavi vozil in ostale opreme. 
 



Štab operative Gasilske zveze Dolomiti je sprejel: 
SKLEP 42: sprejme se Pravilnik o nabavi vozil in ostale opreme in se ga predlaga Upravnemu odboru v 

potrditev 
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje v letu 2012 
 
V letošnjem letu je organizator občinskega tekmovanja v gasilskošportnih disciplinah naša gasilska zveza. V 
mesecu aprilu 2012 je bil pripravljen in na vsa društva poslan razpis občinskega tekmovanja v letu 2012. 
Določene so bile discipline in ostale podrobnosti tekmovanja. Pogoji za izvedbo tekmovanja so na Dobrovi in 
v Polhovem Gradcu. Društvo, ki bi bilo pripravljeno pripraviti tekmovanje, naj sporoči svojo odločitev na 
Gasilsko zvezo Dolomiti do 15. maja 2012. Potem se bosta poveljnik in njegov pomočnik za tekmovanja 
ogledala prostor ter se bomo kasneje dogovorili za dobro organizacijo tekmovanja. 
 
Točka 5. Razno 
 
• ob gašenju gozdnega požara v Petačevem grabnu je prišlo do poškodb gasilske opreme. Do zdaj 

društvom stroškov poškodb opreme na intervencijah nismo financirali 
• ob podelitvi diplom tečajnikom, ki so obiskovali tečaj za nudenje prve pomoči, bo izvedena vaja. Datum 

vaje bo določen, ko bomo prejeli diplome od Gasilske zveze Slovenije 
• poveljnik PGD Dobrova Srečko Sečnik sporoča, da alarmiranje preko pozivnikov in SMS sporočil pri njih 

večkrat ne deluje. Ta problem je znan in se je urgiralo na ReCo, vendar še vedno prihaja, da gasilci ne 
prejmejo alarma preko SMS-a. Velikokrat je nealarmiranost odvisna tudi od operaterja na ReCO. Društva 
naj večkrat preizkusijo test pozivnikov in SMS sporočil 

• predsednik Marjan Peklaj pojasni, da smo od Občine Dobrova-Polhov Gradec prejeli dopis z obrazcem za 
polnjenje cistern iz javnega vodovodnega omrežja oz. hidrantov in za preiskušanje tlaka v hidrantih. 
Strinjamo se, da se polnjenje cistern z hidrantov beleži, za tlačni preizkus hidrantov pa moramo preveriti, 
ali je to naša naloga po pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe ali je to storitev, katero naj 
nam občina plača 

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


