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ZAPISNIK 
 
 
3. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 11. septembra 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, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Dominik Jesenko, Peter 
Skopec, 
s pooblastilom – Robert Tomšič, Jure Grjolj 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Jože Dolinar, Borut Maček, Marko Zibelnik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Obravnava in potrditev točkovnika 
5. Pregledi društev 
6. Občinsko tekmovanje 
7. Zdravniški pregledi 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov in 2 člana s 
pooblastilom, kar zadostuje, da je seja poveljstva sklepčna, kasneje se je seji pridružil še 1 član poveljstva 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 10: dnevni red je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 2. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 11: zapisnik 2. seje poveljstva je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled pomembnejših dopisov v zadnjem obdobju poda tajnik Franc Zibelnik 
 pomočnik poveljnika za zaščito dihal je pridobil ponudbo za vzdrževanje dihalnih aparatov (podjetje 

GALLUS) 
 Gasilska zveza Slovenije je poslal odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede prevoza skupine 

otrok z gasilskimi vozili. Dopis je že bil poslan vsem gasilskim društvom 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
mailto:gzdolomiti@gmail.com


 Gasilska zveza Slovenije je zbirala podatke o prometnih nesrečah gasilskih vozil v zadnjih petih letih. Ker 
naša gasilska društva v zadnjih petih letih niso imela prometne nesreče, je odgovor poslala gasilska 
zveza sama 

 na prošnjo Osnovne šole Polhov Gradec smo prve dni novega šolskega leta zagotavljali varnost otrokom 
v Polhovem Gradcu, Črnem vrhu in Šentjoštu 

 dobili smo obvestila o tečajih specialnosti v Izobraževalnem centru na Igu in sicer: 
 tečaj za inštruktorja (od 12. do 14. septembra) – Jure Grjolj (PGD Polhov Gradec) 
 tečaj za varno delo z motorno žago (09. in 10. septembra) – Gregor Peklaj, Simon Kozjek (PGD Dvor) 
 tečaj za varno delo z motorno žago (18. in 19. septembra) – David Malovrh, Matjaž Oblak, Danijel 

Trobec, Gregor Trobec (PGD Zalog) 
 tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B – (01. in 02. oktobra) – Jani Dolinar, Samo Piskač (PGD 

Dobrova) 
 tečaj za tehničnega reševalca – (od 17. do 19. oktobra) – Janez Grbec, Iztok Tominec (PGD Polhov 

Gradec) 
 tečaj za mentorja mladine – (04. in 05. ter 11. in 12. oktobra) – Samo Piskač, Srečko Sečnik, Rok Škof 

(PGD Dobrova), Klemen Hribernik, Marko Mlinar (PGD Polhov Gradec) 
 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V poletnem času je bilo 10 intervencij in sicer: 2 x prometna nesreča, 2 x podrto drevo na cesti, 2 x odpiranje 
vrat, 3 x odstranjevanje sršenjega gnezda, 1 x iskrenje v trafo postaji in 1 x odprava posledic onesnaženja 
vode. Vse intervencije so uspešno opravila domača društva. 
 
Točka 4. Obravnava in potrditev točkovnika 
 
Na 2. seji Poveljstva je bil sprejet sklep, da so imela gasilska društva do 03. julija 2013 možnost podati 
pripombe oz. predloge za popravek točkovnika. V tem času s strani gasilskih društev ni prispela nobena 
pripomba oz. nov predlog. Kljub temu vodstvo gasilske zveze predlaga določene popravke v točkovniku in 
sicer: 
 pri poglavju »udeležba na sejah organov Gasilske zveze Dolomiti« se popravi:  

 doda se alinea »udeležba na skupščini«, ki se točkuje s 5 točkami za vsakega udeleženca na 
posamezno zasedanje 

 doda se alinea »udeležba na sejah gospodarske komisije«, ki se točkuje z 2 točkama za vsakega 
člana 

 ukine se alinea »udeležba na sejah Arbitraže«, ker tega organa ni več 
 pri poglavju »tekmovanja« se popravi: 

 ukine se alinea »udeležba na državnem tekmovanju, ker te ekipe se nagradi po Pravilniku o 
nagrajevanju tekmovalnih ekip 

 zmanjšajo se točke za dosežena prva tri mesta na državnem tekmovanju in sicer za 1. mesto na 100 
točk, za 2. mesto na 75 točk in za 3. mesto na 50 točk 

 pri poglavju »izobraževanje« se popravi: 
 ukine se alinea »društvo, ki pripravi učilnico in organizira tečaj«, ker društvo za pripravo tečaja 

prejme dotacijo 
 ukine se alinea »tečaj za poveljnika društva«, ker tega tečaja Gasilska zveza Slovenije ne 

organizira več 
 ukine se alinea »tečaj za visokega gasilskega častnika«, ker tega tečaja se lahko udeleži le član, 

ki deluje v organih Gasilske zveze Slovenije 
 pri poglavju »preverjanje radijskih zvez in pozivnikov« se popravi: 

 doda se alinea »testiranje pozivnikov«, ki se točkuje z 10 točkami za vsako v roku poslanem poročilu 
 pri poglavju »vaja ob pregledu društva« se popravi: 

 pri vaji za pregled se ukine zgornja meja točkovanja, ampak se vaja točkuje po kriterijih, ki so bili 
pripravljeni in potrjeni na poveljstvu 

 za udeležbo operativnih članov pa se upošteva število operativnih članov (brez pripravnikov in 
veteranov), ne glede na kategorizacijo in sicer po 2 točki za vsakega člana 

Tudi vaja ob samem pregledu se bo točkovala po kriterijih, ki so pripravljeni. S tem bo društvo za izvedeno 
vajo ocenjeno glede na pravilno izvedene parametre za ocenjevanje vaje. Za lažje ocenjevanje vaje s strani 
komisije se bo vsako leto določilo temo vaje. Letošnja tema je: notranji požar v objektu. Vaja lahko traja 
največ 30 minut, na vaji mora biti seznam sodelujočih članov na vaji. 
Po končanem pregledu je Poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 12:  točkovnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« 
 
Točka 5. Pregledi društev 
  
Letošnji pregledi se razdelijo v dva dela in sicer je prvi del, ki ga opravi gospodarska komisija že opravljen in 
ta je pregledala vozila, tehniko ter vzdrževanje opreme. Predsednik pa je pregledal urejenost zunanjosti in 
okolice gasilskih domov. 



V drugem delu pa bodo izvedene vaje ter se pregledalo administrativno delo društev. Ta del pregleda pa bo 
potekal po razporedu: 
- nedelja 13. 10 .2013 ob 08.00 uri PGD Črni vrh 
 ob 09.00 uri PGD Zalog 
 ob 10.00 uri PGD Dvor 
 ob 11.00 uri PGD Hruševo 
 ob 12.00 uri PGD Brezje 

- nedelja 20. 10. 2013 ob 08.00 uri PGD Butajnova - Planina 
 ob 09.00 uri PGD Šentjošt 
 ob 10.15 uri PGD Podsmreka 
 ob 11.15 uri PGD Dobrova 
 ob 12.30 uri PGD Polhov Gradec 

 
Pregled bo opravila komisija v sestavi: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej 
Droftina in Franc Zibelnik. 
 
Točka 6. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje občinsko tekmovanje bo potekalo za mladino v soboto 21. septembra 2013 pri Osnovni šoli v 
Horjulu in nedeljo 22. septembra 2013 za člane in starejše gasilce pri Podjetju Argo v Horjulu v organizaciji 
Gasilske zveze Horjul. 
Za odjavo že prijavljenih ekip je do sobote 14. septembra 2013. Vkolikor se ekipa do tega roka ne odjavi in 
ne nastopi na tekmovanju, gasilsko društvo nosi pripadajoče stroške. Postavljeno je bilo vprašanje uporabe 
rokavic pri taktični mokri vaji za člane in članice, ki so po razpisu tekmovanja obvezne. Po razpravi je 
poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 13: z 14 glasovi »za« je bil potrjen predlog, da se na občinskem tekmovanju rokavic ne uporablja, 

na regijskem tekmovanju pa bodo ekipe rokavice morala uporabiti 
 
Točka 7. Zdravniški pregledi 
 
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev po Pravilniku o 
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. Kolikšno število gasilcev bo lahko opravilo 
zdravniški pregled je odvisno od tega koliko bo gasilcev, ki so že opravili zdravniški pregled in imajo potrdilo 
o opravljeni cikloergometriji in psiho testu, kajti s tema potrdiloma strošek zdravniškega pregleda znižamo za 
polovico. Po razpravi je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 14: z 14 glasovi »za« je bil potrjen predlog, da polovico stroška pregleda za tistega gasilca, ki gre 

ponovno na pregled in nima potrdila, plača gasilsko društvo 
SKLEP 15: seznam gasilcev za zdraniške preglede poslati na Gasilsko zvezo Dolomiti do 25. septembra 

2013 
 
Točka 8. Razno 
 

 do 25. septembra 2013 poslati okvirno število kandidatov za osnovni tečaj za gasilca. Na tečaj prijavite 
kandidate stare vsaj 17 let 

 Igor Pečan sprašuje o obnovitvenem tečaju za bolničarja. Dobili smo ponudbo UKC Ljubljana za tečaj, 
vendar v letošnjem letu niso predvidena sredstva, zato bo ta tečaj izveden v naslednjem letu 

 Jure Grjolj pojasni o netočnem obveščanju ob nedavnem onesnaženju vode 

 Roman Pustavrh pa pojasni, da Gasilska brigada servisira dihalne aparate znamke Auer in Drager 
 
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


