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ZAPISNIK 
 
 
14. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 13. aprila 2016 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen Remškar, Jože 

Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Jure Grjolj, Dominik 
Jesenko, Peter Skopec 

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 13 članov, kar pomeni, da je seja 
poveljstva sklepčna 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij 
4. Izobraževanje v letu 2016 
5. Tekmovanja v letu 2016 
6. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 42: dnevni red je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 13. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 43: zapisnik 13. seje poveljstva so bili potrjeni s 12 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 objavljen je bil razpis za sofinanciranje zdravniških pregledov v letu 2015 za gasilce, ki so obiskovali tečaj 
za uporabnika IDA ali usposabljanje za gašenje notranjih požarov. Na razpisu smo bili uspešni in prejeli 
664,37 € 

 zadnji dan lanskega leta je 5 društev polnilo vodo v vodohram na Črnem vrhu. Strošek prevoza v višini 
700 € je krila Občina Dobrova-Polhov Gradec, ki je bil sodelujočim društvom tudi že nakazan z ostalimi 
stroški za intervencije 

 obnovljeno je bilo zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
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 odvijajo se tečaji v Izobraževalnem centru na Igu, ki jih bo v spomladanskem terminu obiskovalo 13 
članov 

 objavljen je bil razpis za pokalno tekmovanje gasilskih dvojic – Fire Combat 

 na vsa gasilska društva je bil poslan razpis občinskega tekmovanja, ki ga letos pripravlja Gasilska zveza 
Horjul 

 
Točka 3. Analiza intervencij 
 
V prvih treh mesecih je bilo 10 intervencij, med katerimi je bilo zahtevno iskanje pogrešane osebe na 
Dobrovi in reševanje poškodovanega delavca na Osredku, ostale pa so bile manjše. 

 Borut Maček pojasni reševanje in posebno še varovanje gasilcev ob najdbi mrtve osebe v narasli Horjulki 

 Jure Grjolj pohvali organizirano predavanje o stresu in psihološki pomoči ob nesrečah, ki ga doživljamo 
gasilci na raznih intervencijah 

 Jože Kožuh pa predstavi sektorsko vajo, ki jo je pripravil sektor Polhov Gradec v soboto 09. aprila 2016 v 
Mačkovem grabnu. Vaja je bila zahtevna, saj je imela veriga 200 m višinske razlike. Vaja je bila prožena 
preko aplikacije »intervencija.net«, kjer je večina gasilcev prejela po 5 ali še več SMS sporočil 

 
Točka 4. Izobraževanje v letu 2016 
 
V mesecu januarju 2016 sta se začela osnovna tečaja za gasilca v Zalogu za sektor Polhov Gradec in na 
Dobrovi za sektor Dobrova. V dvoru pa je potekal tečaj za vodjo skupine. Tečaja v Zalogu in v Dvoru sta 
končana, na Dobrovi pa morajo opraviti še praktični del tečaja. 
Tudi v Izobraževalnem centru na Igu potekajo tečaji, ki se ga udeležujejo naši člani. Tako je 5 članov 
opravilo tečaj za uporabnika IDA, 1 je opravil tečaj za informatika, 2 sta opravila tečaja za gašenje notranjih 
požarov – modul A, 2 sta opravila tečaj za tehničnega reševalca, po 1 pa bodo opravili obnovitveni tečaj za 
uporabnika IDA, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in delo s helikopterjem,  1 pa bo obiskoval tečaj 
za delo s helikopterjem. 
Ker se bo po predvidevanjih čez leta pokazal problem vodstvenega operativnega kadra z ustrezno 
izobrazbo, je potrebno razmišljati o tečajih za nižjega gasilskega častnika, ki bodo lahko kasneje opravili tudi 
tečaj za gasilskega častnika in s tem prevzeli naloge poveljnika. Poveljniki naj do 15. maja 2016 sporočijo 
okvirno število kandidatov za tečaj za nižjega gasilskega častnika.  
 
Točka 5. Tekmovanja v letu 2016 
 
V letu 2016 bosta izvedena državno in občinsko tekmovanje. 

 državno tekmovanje bo izvedeno 11. in 12. junija 2016 v Kopru. Prvi dan (sobota) bodo tekmovali člani, 
drugi dan (nedelja) pa mladina. Državnega tekmovanja se bo udeležilo 3 članske in 5 mladinskih ekip, za 
katere bo organiziran avtobusni prevoz. Vse ekipe bo potrebno prijaviti v Vulkan, na kar boste poveljniki 
pravočasno obveščeni 

 občinsko tekmovanje pa bo letos 24. in 25. septembra 2016 v organizaciji Gasilske zveze Horjul. Razpis 
občinskega tekmovanja je že bil poslan po PGD.  

 
Točka 6. Razno 
 

 predsednik gospodarske komisije pojasni, da bo tudi letos pregled opreme in tehnike v mesecu maju, na 
kar bodo društva pravočasno obveščena 

 dobavljena je še manjkajoča oprema za lansko leto (zaščitne obleke), reklamacije posamezna gasilska 
društva rešujejo sama z dobaviteljem 

 poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar opozori na problem, ko je poveljnik sektorja Dobrova 
istočasno tudi poveljnik osrednje enote. Potrebno bo sklicati sestanek vseh PGD v sektorju Dobrova in 
zadevo rešiti, saj poveljnik društva ne more biti istočasno tudi poveljnik sektorja 

 na sestanku na URSZR je bilo izpostavljeno pošiljanje poročil o testiranju pozivnikov za leto 2015. Iz 
poročila je razvidno, da je 5 PGD redno pošiljajo poročilo, 2 PGD sta pošiljala poročila neredno, PGD 
Brezje, PGD Butajnova-Planina in PGD Podsmreka pa poročila niso poslala nobenega poročila. Po 
novem poročila pošiljajte na: bojan.rotar@urszr.si in tilen.cestnik@urszr.si ter gzdolomiti@gmail.com 

 po Pravilih gasilske službe je predvideno, da se na prireditvah nosi aluminijasta čelada. Gasilska zveza 
Slovenije je pridobila izdelovalca teh čelad. Cena čelade je 136 €. Do 15. maja 2016 poveljniki sporočite 
okvirno število naročila čelad 

 ob zadnji sektorski vaji v Polhovem Gradcu, ko so bili gasilci aktivirani preko aplikacije »intervencije.net«, 
je večina gasilcev sektorja Polhov Gradec v roku 5 minut prejelo po 6 SMS-ov, poveljnik PGD Črni vrh pa 
v roku dobre ure celo 32 SMS-ov. Obvesti se operaterja tega sistema o nastali situaciji 

 predsednik gasilske zveze apelira na boljše sodelovanje z PGD iz Gasilske zveze Medvode, na kar je bil 
opozorjen na njihovi skupščini 
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 PGD Črni vrh in PGD Dobrova sta zamenjali potopno črpalko, ki jo je PGD Črni vrh dobilo ob delitvi 
opreme po žledolomu in zajemalna nosila 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


