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ZAPISNIK 
 
 
13. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 28. avgusta 2015 ob 19.30 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Klemen Remškar, Jože Sečnik, Gregor Peklaj, Bojan Oven, 

Jure Grjolj, Dominik Jesenko 
s pooblastilom – Klemen Raztresen, Marko Božnar, Franc Založnik 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 8 članov in 3 člani s pooblastilom, 
kar pomeni, da je seja poveljstva sklepčna 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Tečaj za vodjo skupine 
6. Pregledi društev 
7. Zdravniški pregledi 
8. Nabava opreme 
9. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 40: dnevni red je bil potrjen s 11 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 12. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 41: zapisnik 12. seje poveljstva so bili potrjeni s 11 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 konec maja je bil predstavljen nov sistem alarmiranja »Intervencija.net«, ki je boljši od obstoječega 
sistema alarmiranja, vendar je naročnik sistema občina, ki pa se še ni odločila za nabavo sistema 

 zaključen je razpis sofinanciranja nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme, na katerega se je 
prijavilo 5 gasilskih društev in gasilska zveza. Zneski sofinanciranja so dosegljivi na spletni strani 
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Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zveza Dolomiti je na razpisu prejela 4.571,85 €, kar znaša 14,95 % 
cene opreme 

 gospodarska komisija je v juniju 2015 pregledala vzdrževanje opreme in tehnike po gasilskih društvih in 
ugotavlja, da je oprema in tehnika dobro vzdrževana 

 članom, ki so obiskovali tečaj za varno delo z motorno žago je tečaj zaključen in vpisan v Vulkan 

 ob dnevih zaščite in reševanja v Murski Soboti v začetku oktobra je razpisano gasilsko tekmovanje. 
Ekipe, ki se želijo udeležiti tekmovanja se morajo prijaviti v Vulkan-u med 10. in 20. septembrom 2015 

 
Točka 3. Analiza intervencij 
 
V času med obema sejama poveljstva so gasilska društva posredovala na 13 intervencijah in sicer: požar v 
naravi, požar vozila, padec motorista, lažni alarm padca kolesarja, prometna nesreča, požar hleva in žage, 
odstranjevanje sršenih gnezd (2x) ter 2 nesreči v gozdu s smrtnim izidom, reševanje padalca z drevesa in 
dimniški požar 
Poveljnik posebno opozori na nepravilnosti ob požaru na žagi v Gaberju, kjer so pri gašenju sodelovali tudi 
gasilci, ki niso bili oblečeni v zaščitno opremo, kar je zelo nevarno, saj lahko pride do poškodb gasilcev. V 
bodoče naj vodja intervencije pomanjkljivo zaščitene gasilce odstrani.  
Druga velika preizkušnja za gasilce pa sta bili 2 nesreči v gozdu s smrtnim primerom. Zato poveljnik PGD 
Polhov Gradec Jure Grjolj predlaga, da organiziramo predavanje psihologa o postopkih gasilcev ob 
prometnih nesrečah oz. nesrečah s smrtnim izidom oz. kako naj gasilci preživijo šok ob takih nesrečah. S 
predlogom so se vsi strinjali in ga bi pripravili v zimskem času.  
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Letošnje tekmovanje se bo odvijalo pri Osnovni šoli na Dobrovi. Po predhodnih prijavah se bo tekmovanja 
udeležilo 50 ekip. Za odjavo je čas do srede 02. septembra 2015. 
Tajnik predstavi še nekaj podrobnosti: 

 za tekmovanje je potrebna prijava še v Vulkan-u in sicer za mladino do četrtka 10. septembra 2015, za 
člane in starejše gasilce pa do petka 11. septembra 2015 

 na samo tekmovanje je potrebno imeti s seboj pri prijavi na komisiji A prijavni list, natisnjen iz Vulkan-a 

 regijsko tekmovanje bo za mladino v soboto 26. septembra 2015 v Polju pri Vodicah, za člane in starejše 
gasilce pa v nedeljo 27. septembra 2015 v Tacnu 

 tudi za regijsko tekmovanje je potrebna predhodna prijava, za samo tekmovanje pa je potrebna tudi 
prijava v Vulkan-u in sicer do četrtka 24. septembra 2015 za mladino in do petka 25. septembra 2015 za 
člane in starejše gasilce 

 za regijsko tekmovanje se za mladino organizira avtobusni prevoz 
 
Točka 5. Tečaj za vodjo skupine 
 
Po dogovoru se vsako drugo leto organizira tečaj za vodjo skupine. Tečaja za vodjo skupine se imajo 
pravico udeležiti gasilci, ki so pred dvema ali več leti uspešno opravili nadaljevalni tečaj za gasilca. Zaradi 
organizacije tečaja naj društva do 15. septembra 2015 pošljejo okvirne prijave kandidatov. Vkolikor bo 
prijavljenih cca 30 kandidatov se bo tečaj organiziral in začel v mesecu januarju 2016. Tečaj bo po 
predhodnih prijavah odprt tudi v Vulkan-u, kjer bo možna prijava na tečaj. 
 
Točka 6. Pregledi društev 
 
Kot je tradicija, se v mesecu oktobru opravijo letni pregledi društev, ko društva pripravijo pokazno vajo ter 
pregleda administrativno delo društva. 
Letošnji pregledi se bodo odvijali po naslednjem razporedu: 
- nedelja 11. 10 .2015 ob 08.00 uri PGD Črni vrh 
 ob 09.15 uri PGD Zalog 
 ob 10.30 uri PGD Butajnova-Planina 
 ob 11.30 uri PGD Šentjošt 
 ob 12.45 uri PGD Polhov Gradec 

- nedelja 18. 10. 2015 ob 08.00 uri PGD Dvor 
 ob 09.15 uri PGD Brezje 
 ob 10.15 uri PGD Podsmreka 
 ob 11.15 uri PGD Dobrova 
 ob 12.30 uri PGD Hruševo 

 
Točka 7. Zdravniški pregledi 
 
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali z zdravniškimi pregledi operativnih gasilcev. V jeseni poteče 
zdravniški pregled 22 gasilcem, zato bodo ti imeli prednost pri ponovnih pregledih. Glede na razpoložljiva 



finančna sredstva bomo na zdravniški pregled poslali tudi ostale gasilce, saj nam je cilj, da je čimveč 
gasilcev zdravniško pregledanih. Nekaj društev še nima zdravniško pregledanih gasilcev, ki jih predvideva 
kategorizacija društva (i. ktg-15, II. ktg-23, III. ktg-32), zato bomo najprej poskušali zapolniti pri posameznih 
društvih to število, v nadaljevanju pa bomo pošiljali tudi gasilce ostalih društev.  
Do 15. septembra 2015 naj gasilska društva oz. poveljniki pošljejo seznam gasilcev, ki bodo opravili 
zdravniški pregled.  
 
Točka 8. Nabava opreme 
 
V finančnem planu so predvidena tudi sredstva za nabavo nove opreme. Priporočamo, da vam gasilska 
zveza nabavi predvsem zaščitno opremo za gasilca, lahko pa seveda tudi ostalo opremo. Do 15. septembra 
2015 pošljite seznam željene opreme, ki jih bo pregledala gospodarska komisija, ki bo potem pripravila 
seznam opreme, ki se bo nabavila v letošnjem letu. 
 
Točka 9. Razno 
 

 predsednik pojasni, da je bil že večkrat obljubljen posvet za poveljnike in ostale vodilne funkcionarje v 
društvih, vendar do njega ni prišlo. V zimskem času pa naj bi do tega seminarja le prišlo 

 Osnovna šola Polhov Gradec prosi v prvih dneh šolskega leta za varovanje otrok pri vseh treh osnovnih 
šolah. Obveščeni so bili poveljniki sektorja Polhov Gradec, PGD Črni vrh in PGD Šentjošt 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


