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ZAPISNIK 
 
 
13. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 05. septembra 2012 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Sajovec, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Roman Pustavrh, Matjaž 

Tominec, Srečko Sečnik, Robert Zorc, Klemen Remškar, Andrej Slovša, Jože Kožuh, Marko 
Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Damijan Plestenjak 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zdešar 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Izobraževanje v jesenskem času 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Pregledi društev 
6. Nabava opreme 
7. Zdravniški pregledi 
8. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Vsi člani štaba operative so zapisnik prejeli, zato povzetek zapisnika 12. seje Štaba operative Gasilske 
zveze Dolomiti ni bil podan. Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 43: zapisnik 12. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• prispel je razpis tekmovanja PGD Drenov grič-Lesno brdo 
• PGD Podsmreka obvešča, da je na razpolago vozilo GV-1 
• prispela so vabila za udeležbo na proslavi v Zalogu (obletnica) ter na Vrzdencu in Butajnovi (prevzem 

vozila) 
• razglašena je bila velika požarna ogroženost v naravnem okolju na nivoju cele države, posebej pa je 

razglas izdal tudi župan Občine Dobrova-Polhov Gradec. Oba razglasa sta bila poslana na vsa društva, 
od katerih smo do danes zahtevali tudi poročilo o aktivnostih v času razglasa 

• v prostorih kulturnega doma v Postojni bo v petek 14. septembra ob 15 uri organiziran posvet na temo 
tehničnega reševenja in nevarnih snovi 

 



Točka 3. Izobraževanje v jesenskem času 
 
V okviru Regije Ljubljana I bosta v jesenskem času organizirana tečaja za vodjo enot in gasilskega sodnika. 
Oba tečaja sta že odprta v Vulkan-u, kjer se lahko tečajniki prijavijo.  
§ tečaj za vodjo enot se bo začel 02. oktobra 2012 v Zadobrovi, trajal pa bo do 13. novembra 2012, izpiti 

bodo 28. novembra 2012, testiranje pa je 25. septembra 2012, prav tako v Zadobrovi 
§ tečaj za sodnika pa bo potekal v Polju pri Vodicah, začel se bo 04. oktobra 2012 
V okviru Gasilske zveze Dolomiti pa bosta v jesenskem času potekala nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj 
za vodjo skupine. Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti do 19. septembra 2012 pripravi za oba tečaja urnik in 
seznam predavateljev. Potem bosta tečaja odprta v Vulkan-u, o čemer bodo vsi poveljniki obveščeni. 
Na tečaja za gašenje notranjih požarov – modul B in nosilca IDA v IC na Igu pa so prijavljeni po štirje člani 
PGD Polhov Gradec. Tečajniki za nosilca IDA morajo pred tem opraviti še zdravniški pregled. 
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje gasilsko tekmovanje vseh treh gasilskih zvez bo potekalo v Zalogu. Po prejetem razpisu, je bil 
vsem društvom poslan še dodatek k razpisu.  
Tajnik poda dodatna navodila glede tekmovanja: 
§ kljub predhodni prijavi, se morajo vse ekipe prijaviti tudi v programu Vulkan 
§ nove mladinske izkaznice natisne iz izda le Gasilska zveza Dolomiti, zato pravočasno dostaviti seznam in 

slike mladine 
§ člani pa morajo imeti članske izkaznice oz. vkolikor le-te nimajo, morajo obvezno oddati vlogo za izdajo 

izkaznice na Gasilski zvezi Slovenije. Na tekmovanje pa morajo prinesti izpis iz Vulkan-a, kjer je vidno, da 
je bila vloga za izdajo izkaznice vložena na Gasilski zvezi Slovenije. Matični list ne zadostuje za 
tekmovanje 

§ izdelana je nova diploma za udeležbo na tekmovanju, ki jo je izdelal Bojan Oven, kateremu se 
zahvaljujemo za izdelavo te diplome 

§ odjava je možna do sobote 15. septembra 2012 samo v pisni obliki 
 
Točka 5. Pregledi društev 
 
V mesecu oktobru, tako kot vsako leto, bomo opravili letne preglede društev. Poveljnik Gasilske zveze 
Dolomiti predlaga, da letos več pozornosti namenimo pregledu opreme in tehnike in brez pokazne vaje. 
Mnenje večine je bila, da morajo društva izvesti tudi pokazno vajo. V komisiji bodo sodelovali poveljnik, vsi 
trije podpoveljniki, predsednik in tajnik. Društva naj ob pregledu pripravijo seznam agregatov (MB, potopne 
črpalke, motorne žage, elektro agregati) 
Letni pregledi se bodo izvajali po naslednjem razporedu: 
- nedelja 14. 10 .2012 ob 08.00 uri PGD Hruševo 
 ob 09.30 uri PGD Dvor 
 ob 11.00 uri PGD Polhov Gradec 
 ob 13.00 uri PGD Zalog 
 ob 14.30 uri PGD Črni vrh 
- nedelja 21. 10. 2012 ob 08.00 uri PGD Dobrova 
 ob 10.00 uri PGD Podsmreka 
 ob 11.30 uri PGD Brezje 
 ob 13.00 uri PGD Šentjošt 
 ob 14.30 uri PGD Butajnova-Planina 

 
Točka 6. Nabava opreme 
 
Kot zadnja leta se bo tudi letos nabavila oprema za društva. Sektorski poveljniki naj skličejo sestanek s 
poveljniki društev in pripravijo seznam potrebne opreme za posamezno društvo in ga do 26. septembra 2012 
pošljejo na Gasilsko zvezo Dolomiti.  
Komisija v sestavi poveljnik gasilske zveze in vsi trije sektorski poveljniki bodo pridobili vsaj 3 ponudbe za 
opremo in se odločila o dobavitelju opreme. 
 
Točka 7. Zdravniški pregledi 
 
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev. Zagotovljena so sredstva 
za cca 30 gasilcev. Zdravniške preglede bomo opravili na Železniškem zdravstvenem domu v Ljubljani.  
Zdravniško spričevalo je poteklo 17 gasilcem, ki so opravili zdravniške preglede v preteklosti. Tajnik gasilske 
zveze se dogovori za termine pregledov. Poveljnikom se ob sporočilu datuma pregleda pošlje tudi seznam 
gasilcev, ki jim je poteklo zdravniško spričevalo. 
 
 
 



Točka 8. Razno 
 
§ v poletnem času smo sodelovali na 10 intervencijah. Po vsaki večji intervenciji je bila opravljena analiza 
§ na intervenciji v Petačevem grabnu so je PGD Polhov Gradec poškodovala visokotlačna cev in 

nahrbtnjača. Pridobljeni so bile trije predračuni za nabavo novih cevi. Štab operative je sklejel: 
SKLEP 43: povrne se strošek nabave visokotlačnih cevi v znesku  

§ na avtocisterni PGD Šentjošt je prišlo do poškodbe na cisterni, kjer pušča voda. Najprej morajo ugotoviti, 
kje sploh natančno pušča cisterna, potem pa se bo dogovorilo o odpravi poškodbe 

§ PGD Dvor obvešča, da ima v okvari dva IDA Racal oz. bi bil potreben generalni servis, ki pa je 
nesmiselen, kajti strošek servisa bi bil večji kot je vrednost novega aparata. Iz sredstev požarne takse 
smo prejeli dva nova IDA. Štab operative je sprejel: 
SKLEP 44: dva nova IDA prejme PGD Dvor 

§ PGD Dobrova je obvestilo, da je potreben servis visokotlačne črpalke na vozilu GVC 24/50 in GVC 16/25. 
Ker servis se ni opravljen, bomo zadevo obravnavali kasneje 

§ PGD Šentjošt za udeležbo ekip na državnem tekmovanju pripadajo delovne obleke oz. druga oprema v 
protivrednosti teh oblek. Ker v društvu razpolagajo z zadostnim številom delovnih oblek, Matjaž Tominec 
sprašuje, če je možno dobiti namesto delovnih oblek finančna sredstva, ki jih bodo porabili za kritje 
stroškov prevoza ekip na pokalna tekmovanja. Predsednik pojasni, da bo o zadevi razpravljal Upravni 
odbor, društvo pa naj pošlje dopis, v katerem naj razloži omenjeno situacijo. 

§ Klemen Remškar sprašuje do kdaj morajo društva poslati na gasilsko zvezo predloge za nova vodstva, ki 
se bodo volila na občnih zborih. Tajnik gasilske zveze pojasni, da morajo društva poslati vsaj predloge za 
poveljnika društva, katerega bo pregledal in potrdil oz. zavrnil poveljnik gasilske zveze. Tajnik tudi 
pojasni, da bo organiziran sestanek s predsedniki in poveljniki društev na temo volitev v društvih in 
gasilski zvezi 

§ poveljnik gasilske zveze sporoča, da za naslednji mandat ne bo kandidiral za poveljnika gasilske zveze 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Jože Kožuh 
 


