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ZAPISNIK 
 
 
14. seje štaba operative Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 14. novembra 2012 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Jože Kožuh, Franc Koprivec, Andrej Droftina, Robert Zorc, Klemen Remškar, Andrej 

Slovša, Jože Kožuh, Marko Zibelnik, Filip Božnar, Bojan Oven, Damijan Plestenjak 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zdešar, Robert Tomšič 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Nabava opreme 
4. Analiza tekmovanja 
5. Analiza pregledov društev 
6. Izobraževanje 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti 
 
Zapisnik zadnje seje Štaba operative je odslej dosegljiv na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti. Kratek 
povzetek zapisnika 13. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti je podal poveljnik Gasilske zveze 
Dolomtii. Pripomb na zapisnik prisotni niso imeli, zato je Štab operative sprejel: 
SKLEP 45: zapisnik 13. seje Štaba operative Gasilske zveze Dolomiti se potrdi 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte je podal poveljnik Gasilske zveze Dolomiti 
• PGD Zalog je poslalo vlogo za nabavo novih gum za vozilo GV-1, podobno vlogo je poslalo tudi PGD 

Butajnova-Planina za vozilo AC. Ker gume niso bile v planu in v letošnjem proračunu nabave opreme je 
štab operative sprejel: 
SKLEP 46: ker so gume na obeh vozilih slabe, naj društva gume nabavijo sama, stroške pa bodo 

dobili povrnjene v letu 2013 
• PGD Butajnova-Planina prosi za nabavo verig za vozilo GVV-2, ki jim pripadajo po Pravilniku o nabavi 

vozil. Verige so že nabavljene 
 
Točka 3. Nabava opreme 
 
• iz sredstev požarne takse smo prejeli 3 pozivnike, ki jih dobijo PGD Dobrova, PGD Polhov Gradec in  



• PGD Hruševo in 2 ročni radijski postaji, ki jih dobita PGD Polhov Gradec in PGD Zalog 
• s sredstvi Gasilske zveze Dolomiti pa se bo nabavila oprema po planih, ki so jih gasilska društva uskladila 

na sektorjih in sicer: 
• sektor Dobrova: termovizijska kamera ter oprema za vozilo PGD Podsmreka (zbiralec, oporno koleno, 

omejevalec tlaka, ročnik 
• sektor Polhov Gradec: termovizijska kamera, kovček prve pomoči (2x), potopna črpalka 
• sektor Šentjošt: dvižne blazine, zajemalna nosila, kovček prve pomoči 
 
Točka 4. Analiza tekmovanja 
 
Letošnje občinsko tekmovanje je organiziralo PGD Zalog. Organizacija tekmovanja je bila zelo dobra, zato 
se omenjenemu gasilskemu društvu še enkrat zahvaljujemo. Prišlo je le do napake pri izračunu rezultatov v 
kategoriji članic A, za katero pa ni kriv človeški faktor, ampak napaka programa za izračun rezultatov. 
Predlaga se, da se v bodoče ob koncu tekmovanja na oglasno desko obesijo rezultati tekmovanja. Ekipa 
članov A PGD Šentjošt pa je že začela s kondicijskimi pripravami na kvalifikacije za olimpiado, saj imajo 
vsak torek na razpolago športno dvorano v Polhovem Gradcu 
 
Točka 5. Analiza pregledov društev 
 
Tudi letošnji letni pregledi delovanja gasilskih društev so potekali na enak način kot v zadnjih letih. Poveljniki 
gasilskih društev so pripravili pokazno vajo, ki jo je komisija ocenila. Po končanih pregledih se je komisija 
sestala in ugotovila sledeče: 
• za vozila GVM in GVGP v vozilih ni potrebno rezervno gorivo 
• nekateri ne znajo uporabljati nosil, katera ne iztegnejo do kraja 
• posode za rezervno gorivo niso atestirane, saj se uporabljajo razne posode, ki niso primerne za gorivo 
• na posodah za mešanico naj bo označeno, kdaj je bilo gorivo natočeno v posodo 
• v IDA se preredko menja zrak, ki naj bi bil polnjen vsaj vsakega pol leta 
• društva naj pripravijo spisek strojne opreme (MB, motorne žage, agregati, potopne črpalke) 
• poveljniki naj pripravijo kratek elaborat o pokazni vaji, v katerem naj bo opisan potek vaje, tako, da tudi 

komisija lahko lažje ocenjuje delo gasilcev 
Te pripombe se bodo posredovale komisiji, ki bo sestavljena v naslednjem mandatu 
 
Točka 6. Izobraževanje 
 
Na področju izobraževanja je ta jesen zelo pestra: 
• v mesecu oktobru je bila ob zaključku tečaja in podelitvi diplom za bolničarja izvedena vaja, s 

predpostavko prometne nesreče avtobusa, polnega otrok. Na tej vaji so bolničarji, ki so spomladi 
obiskovali tečaj za bolničarja pokazali, da so na tem tečaju pridobili veliko znanja 

• v organizaciji Regije Ljubljana I poteka tečaj za vodjo enot, na katerega se je prijavilo 9 kandidatov, tečaj 
pa jih obiskuje 7. Teoretični del tečaja je zaključen, tečajniki morajo opraviti še praktične vaje v IC na Igu, 
izdelati seminarsko nalogo in pristopiti k zaključnim izpitom 

• v izvajanju sta tudi nadaljevalni tečaj v Polhovem Gradcu, ki ga obiskuje 46 tečajnikov in na Dobrovi, ki ga 
obiskuje 23 tečajnikov 

• v januarju 2013 pa se bo začel še tečaj za vodjo skupine 
 
Točka 7. Razno 
 
• poveljnik PGD Podsmreka Bojan Oven sprašuje, če se v točkovniku upošteva tudi udeležba na ostalih 

tekmovanjih (npr. Fire Compact). Ker se tega tekmovanja niso še nikoli udeležili naši tekmovalci oz. je to 
tekmovanje posameznikov, se tudi podobna tekmovanja niso točkovala 

 
  
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
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