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ZAPISNIK 
 
 
10. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 19. septembra 2014 ob 19.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen Remškar, Jože 

Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Bojan Oven, Damijan Plestenjak, Dominik Jesenko, 
Peter Skopec 
s pooblastilom – Marko Božnar 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7., 8. in 9. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Izobraževanja 
6. Pregledi društev 
7. Zdravniški pregledi 
8. Poročilo gospodarske komisije 
9. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov in 1 član s pooblasti-
lom, kar pomeni, da je seja poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 34: dnevni red je bil potrjen z 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7., 8. in 9. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 7. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Zapisnik 8. seje je samo ugotovitev 
glasovanja, kajti ta seja je bila dopisna, zapisnik 9. seje pa je zapis analiza intervencije ob poplavah v 
avgustu 2014. Ker na zapisnike prisotni niso imeli pripomb, je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 35: zapisniki 7.,  8. in 9. seje poveljstva so bili potrjeni z 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 razpis tekmovanj, ki so jih organizirali PGD Planina pri Postojni, PGD Radmirje 

 razpis prvega izbirnega tekmovanja za mladinsko olimpiado, ki se ga je udeležila ekipa mladincev PGD 
Dvor 

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


 PGD Šentjošt je organizirala prireditev ob prevzemu črpalke Ziegler, ki se jo je udeležilo 84 gasilcev 

 PGD Črni vrh je praznovalo 30 let delovanja. Proslave se je udeležilo 58 gasilcev 

 izobraževanja preko IC na Igu so se oz. se bodo udeležili: 

 usposabljanja za gašenje požarov v naravnem okolju – 3 člani PGD Polhov Gradec  

 usposabljanja za gašenje notranjih požarov modul B – 2 člana PGD Dobrova 

 usposabljanja za gašenje notranjih požarov modul A – 3 člana PGD Dobrova 

 tečaja za tehničnega reševalca – 2 člana PGD Polhov Gradec 

 tečaja za inštruktorja – 2 člana PGD Dobrova 

 usposabljanja za varno delo z motorno žago – 1 član PGD Brezje 

 obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem – 1 član PGD Dvor in 2 člana PGD Polhov Gradec 

 gasilcem, ki so obiskovali tečaj za varno delo z motorno žago, ki ga je organizirala v aprilu 2014 Občina 
Dobrova-Polhov Gradec, se jim specialnost ne prizna, kajti tečaj ni potekal v takem obsegu, kot ga 
predvideva Gasilska zveza Slovenije 

 objavljen je bil razpis za sofinanciranje stroškov zdravstvenih pregledov 
 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V poletnem času so naše območje dvakrat zajele poplave. Analiza intervencije ob prvih poplavah je bila 
napravljena na 9. seji poveljstva. 
Poleg intervencij ob poplavah so bile še intervencije: odpiranje vrat, reševanje osebe v gorah, prometna 
nesreča – 2x, poplave – 20 in 21. avgust in 13. september 
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje občinsko tekmovanje organizira Gasilska zveza Brezovica na letališču v Podpeči. V roku, ki je 
potekel 16. septembra 2014 se je na tekmovanje prijavilo 52 ekip. Čas za odjavo že prijavljene ekipe je do 
torka 23. septembra 2014.  
Andrej Droftina sprašuje o nagradi za ekipo članov PGD Šentjošt, ki je osvojila skupno prvo mesto na 
pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije. O nagradi, ki pripada ekipi oz. društvu bo odločal Upravni 
odbor Gasilske zveze Dolomiti. 
 
Točka 5. Izobraževanja 
 
Gasilska zveza Slovenije je objavila razpis izobraževanj za leto 2015. Razpis je dosegljiv na spletni strani 
Gasilske zveze Slovenije oz. ga bomo poslali v elektronski obliki vsem poveljnikom gasilskih društev. Pri 
prijavi na te tečaje je potrebno upoštevati navodila, ki bodo poveljnikom poslana skupaj z razpisom. Rok za 
prijavo je 15. november 2014. Treba pa je upoštevati, da mora prijavo potrditi tudi Gasilska zveza Dolomiti, 
zato prijave v Vulkanu oddajte vsaj dva dni pred določenim rokom. 
Gasilska zveza Dolomiti pa bo v letu 2015 organizirala nadaljevalni tečaj za gasilca, ki se bo začel v drugi 
polovici januarja 2015. O prijavi v Vulkanu bodo poveljniki društev pravočasno obveščeni. 
 
Točka 6. Pregledi društev 
 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, bodo kot je to tradicija že več let, opravljeni pregledi društev. Na 
predlog poveljnika gasilske zveze bodo pregledi društev po naslednjem razporedu: 
- nedelja 12. 10 .2014 ob 08.00 uri PGD Podsmreka 
 ob 09.00 uri PGD Hruševo 
 ob 10.00 uri PGD Dvor 
 ob 11.15 uri PGD Zalog 
 ob 12.30 uri PGD Črni vrh 

- nedelja 19. 10. 2014 ob 08.00 uri PGD Butajnova – Planina 
 ob 09.00 uri PGD Šentjošt 
 ob 10.15 uri PGD Brezje 
 ob 11.15 uri PGD Dobrova 
 ob 12.30 uri PGD Polhov Gradec 

 
Predhodno bo gospodarska komisija opravila pregled opreme in tehnike v četrtek 09. in petek 10. oktobra 
2014.  
Društvo pripravi vajo, na kateri naj bo poudarek na vodenju in komuniciranju med posameznimi skupinami. 
Celotno točkovanje dela gasilskega društva v letošnjem letu pa bo potekalo po dopolnjenem točkovniku, ki je 
bil potrjen na zadnji seji Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti. 
 
Točka 7. Zdravniški pregledi 
 
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev. Poveljnikom gasilskih  



društev je bil razdeljen seznam gasilcev, ki so v preteklosti že opravili zdravniški pregled in veljavnost le-
tega. Poveljniki do 15. oktobra 2014 pošljite spisek članov, kateri naj bi ponovno ali prvič opravili zdravniški 
pregled za operativnega gasilca. Po zbranih spiskih se bo izdelal razpored po društvih. Pri tem se bo 
upoštevalo število veljavnih zdravniških pregledih ter, da bi se približali zahtevi operativnih gasilcev po 
kategoriji. 
Zdravniški pregledi se bodo opravljali z Diagnostičnem centru Clarus v BTC-ju. 
 
Točka 8. Poročilo gospodarske komisije 
 
Predsednik gospodarske komisije Borut Maček poroča s seji komisije, kjer je bil po poslanih planih potreb po 
opremi, napravljen seznam nabave opreme v letošnjem letu. Oprema je glede na ceno že naročena pri 
dobaviteljih in naj bi bila dobavljena v mesecu oktobru oz. novembru. Najdaljši dobavni rok imajo zaščitne 
obleke, ki naj bi bile dobavljene do novega leta. 
 
Točka 9. Razno 
 

 iz sredstev požarnega sklada smo dobili 2 mobilne, 4 ročne radijske postaje in 17 pozivnikov. Mobilni 
postaji sta dobili PGD Dvor in PGD Polhov Gradec, ročne postaje so dobili PGD Butajnova-Planina, PGD 
Dobrova, PGD Hruševo in PGD Zalog,  

 ker je pri nekaj dihalnih aparatih potreben generalni servis se ob pregledu opreme in tehnike s strani 
gospodarske komisije napravi podroben seznam dihalnih aparatov, ko je potreben ta servis. Kasneje se 
bo dogovorilo s serviserjem, ki bo opravil te preglede 

 PGD Dobrova je podala pobudo, da bi Gasilska zveza Dolomiti organizirala tečaj za voznike »C« kat. saj 
v gasilskih društvih primanjkuje voznikov cistern, predvsem v dopoldanskem času. Gasilska zveza pridobi 
ponudbo avtošole, da tečaj CPP izvede nekje na našem področju. Nadaljnja navodila bodo gasilska 
društva prejela po dogovoru z avtošolo 

 poveljnik PGD Dobrova Srečo Sečnik predlaga, da se tudi prikolice vnesejo v seznam za popravila 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


