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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 24. aprila 2013 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen 

Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Srečo Sečnik, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan 
Oven, Damijan Plestenjak, Dominik Jesenko, Peter Skopec 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Sejo je začel dosedanji poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Jože Kožuh, ki poda ugotovitveni sklep sestave 
Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, potem pa vodenje seje prepusti poveljniku Filipu Božnarju. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Konstituiranje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Potrditev pomočnikov poveljnika 
3. Načrt alarmiranja – popravki 
4. Operativno gasilski načrt – popravki 
5. Tekmovanje v letu 2013 
6. Izobraževanje 
7. Razno 

 
SKLEP: dnevni red so prisotni soglasno potrdili 
 
Točka 1. Konstituiranje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Dosedanji poveljnik Gasilske zveze Dolomiti poda ugotovitveni sklep, da so bili na Skupščini Gasilske zveze 
Dolomiti za člane poveljstva potrjeni: Filip Božnar kot izvoljeni poveljnik in Roman Pustavrh kot namestnik 
poveljnika, Igor Pečan – poveljnik sektorja Dobrova, Janez Stanovnik – poveljnik sektorja Polhov Gradec, 
Andrej Droftina – poveljnik sektorja Šentjošt in poveljniki gasilskih društev Klemen Remškar – PGD Brezje, 
Jože Sečnik – PGD Butajnova-Planina, Jože Kožuh – PGD Črni vrh, Srečo Sečnik – PGD Dobrova, Gregor 
Peklaj – PGD Dvor, Franc Kožuh – PGD Hruševo, Bojan Oven – PGD Podsmreka, Damijan Plestenjak – 
PGD Polhov Gradec, Dominik Jesenko – PGD Šentjošt in Peter Skopec – PGD Zalog.  
 
Točka 2. Potrditev pomočnikov poveljnika 
 
Po Statutu Gasilske zveze Dolomiti pomočnike poveljnika potrdi Poveljstvo na predlog poveljnika Gasilske 
zveze Dolomiti.  
Poveljnik Filip Božnar predlaga kandidate za svoje pomočnike in sicer: Igorja Pečana za pomočnika za prvo 
pomoč, Romana Pustavrha za pomočnika za zaščito telesa in dihal in Sreča Sečnika za pomočnika za 
nevarne snovi. Za uspešno delo poveljstva pa potrebujemo še pomočnike za tekmovanja, zveze in 
izobraževanje. 
Predloge je poveljnik podal v razpravo, vendar na podan predlog ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 



SKLEP 1 : z 15 glasovi »za« so bili potrjeni za pomočnika poveljnika za prvo pomoč Igor Pečan, za 
pomočnika za zaščito telesa in dihal Roman Pustavrh in za pomočnika za nevarne snovi 
Srečo Sečnik 

 
Točka 3. Načrt alarmiranja – popravki 
 
Ker je načrt alarmiranja osnova za alarmiranje gasilskih enot ob vsaki nesreči, je potrebno, da so v tem 
načrtu navedeni točni podatki o operativnem kadru v posameznih gasilskih društvih. Ker so bile na letošnjih 
občnih zborih izvedene volitve in je v gasilskih društvih prišlo do sprememb, je potrebno popraviti podatke v 
Načrtu alarmiranju. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 2 : vsem poveljnikom gasilskih društev se pošlje veljaven načrt alarmiranja, v katerem popravijo 

vse spremembe, jih označijo z rdečo barvo in popravke do 08. maja 2013 pošljejo na 
Gasilsko zvezo Dolomiti 

 
Točka 4. Operativno gasilski načrt – popravki 
  
Tudi v opearitvo gasilskem načrtu so navedeni podatki o vodstvenem in operativnem kadru v gasilskih 
društvih, obenem pa je sestavni del tega načrta tudi načrt alarmiranja. Ker so v letošnjem letu nastale 
spremembe v vodstvenem kadru je potrebno tudi v tem načrtu popraviti podatke. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 3 : vsem poveljnikom gasilskih društev se pošlje veljaven operativno gasilski načrt, v katerem 

popravijo vse spremembe, jih označijo z rdečo barvo in popravke do 08. maja 2013 pošljejo 
na Gasilsko zvezo Dolomiti 

 
Točka 5. Tekmovanje v letu 2013 
 
Vsa tekmovanja v letu 2013 so izbirna tekmovanja za udeležbo na regijskem tekmovanju in državnem 
tekmovanju, ki bo organizirano v letu 2014. Gasilska zveza Slovenije je izdala razpis za memorial Matevža 
Haceta, ki je osnova tudi za občinska in regijska tekmovanja. Po pogovorih z ostalima gasilskima zvezama, s 
katerima skupaj organiziramo gasilska tekmovanja, pri njih obstaja interes ekip, da sodelujejo v tem 
tekmovanju, zato naša gasilska zveza nima druge izbire kot, da pristopimo v to tekmovanje. Je pa 
nastopanje ekipe na občinskem tekmovanju tudi pogoj za nastop na regijskem tekmovanju. Poveljnik se 
poveže z ostalima poveljnikoma in se čimprej pripravi razpis občinskega tekmovanja. Regijsko tekmovanje 
mladine bo v soboto 28. septembra 2013, tekmovanje članov in starejših gasilcev pa v nedeljo 29. 
septembra 2013. 
 
Točka 6. Izobraževanje 
 
Po gasilskih društvih je potrebno spodbujati člane k izobraževanju, kajti intervencije so vedno bolj zahtevne, 
za kar pa gasilci potrebujemo tudi znanje, da pravilno pristopimo na intervencijah. 
§ Regija Ljubljana I bo v jesenskem času spet pripravila tečaj za vodjo enot 
§ v bodoče bo več pozornosti treba posvečati osnovnemu in nadaljevalnem tečaju za gasilca iz razloga, ker 

osnovni tečaj za gasilca velja dve leti oz. v dveh letih je treba pristopiti k nadaljevalnemu tečaju za 
gasilca, sicer se kandidata po dveh letih ne more prijaviti na nadaljevalni tečaj in bi moral še enkrat 
obiskovati osnovni tečaj za gasilca. Podan je predlog, da vsa gasilska društva v lihih letih (2013, 2015) 
organizirajo osnovne tečaje za gasilca, v sodih letih (2014. 2016) pa nadaljevalne tečaje za gasilca. Prav 
tako bo v bodoče najmanjša starost za obiskovanje osnovnega tečaja 17 let 

§ v četrtek 25. aprila 2013 bo v Vulkan-u odprt razpis za prijavo na tečaje specialnosti v jesenskem času. 
Poveljniki naj pri prijavi kandidatov upoštevajo razpisane kvote za posamezne specialnosti v tekočem 
letu, kajti več prijavljenih kandidatov od predpisane kvote, bo organizator zavrnil vse prijave za 
posamezno specialnost 

 
Točka 7. Razno 
 
• v soboto 25. maja 2013 bo v Kopru potekal XVI. kongres Gasilske zveze Slovenije. Ob koncu kongresa 

bo izvedena parada gasilskih in drugih enot sistema zaščite in reševanja. Vsaka gasilska regija naj bi 
sodelovala z vsaj 150 gasilci in praporji vseh gasilskih društev. Po dogovoru na regijskem poveljstvu naj 
bi vsako gasilsko društvo sodelovalo s praporjem in enim članom. Zaželjene so tudi članice, ki bodo 
formirale svoj ešalon, podobno tudi praporji. Natančna navodila bodo društva dobila pravočasno. 

• poveljnik sektorja Šentjošt Andrej Droftina sporoča, da PGD Šentjošt organizira avtobus za ogled 
olimpiade. Odhod avtobusa bo dan pred nastopom ekipe, vrača pa se zvečer po nastopu, tako, da bosta 
dve nočni vožnji 

• podobno organizira tudi ogled alimpiade Regija Ljubljana I, ki pa pripravlja 4-dnevni program, v katerem 
je ogled Europaparka, avtomobilske tovarne (oboje blizu Mulhousa), 3x prenočevanje v bližini Mulhousa. 
Cena je 180 € 

• poveljnik PGD Dvor Gregor Peklaj sprašuje, če se lahko seje, vkolikor se sam ne more udeležiti, lahkjo 
udeleži podpoveljnik društva. Po razpravi je poveljstvo sprejelo: 



SKLEP 4: član poveljstva lahko pooblasti drugega člana društva, da s pooblastilom sodeluje in 
glasuje na seji poveljstva. Pooblastilo pripravi Gasilska zveza Dolomiti 

§ ob mesečnih preverjanjih pozivnikov večina poveljnikov gasilskih društev ugotavlja, da alarmiranje preko 
SMS sporočil, še vedno ne deluje nemoteno. Obvesti se poveljnika CZ Franca Koprivca, da preveri 
delovanje naprave 

§ Janez Stanovnik, ki je v tem mandatu poveljnik sektorja Polhov Gradec, ima sedaj pozivnik PGD Polhov 
Gradec. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 5: poveljnik sektorja Polhov Gradec Janez Stanovnik obdrži pozivnik, PGD Polhov Gradec pa 

bo dobilo prvi razpoložljivi pozivnik  
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


