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ZAPISNIK 
 
 
16. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 26. aprila 2017 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože Sečnik, 

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

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
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 15. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Izobraževanje 
6. Delitev opreme 
7. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 47: dnevni red je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 15. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 48: zapisnik 15. seje poveljstva so bili potrjeni s 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 zaključen je bil nadaljevalni tečaj za gasilca in 29. decembra 2016 je bila v gasilskem domu Polhov 
Gradec podelitev diplom in činov gasilcem, ki so uspešno opravili tečaj 

 obnovljeno je bilo zavarovanje za primer poškodbe pri delu oz. poklicen bolezni, kjer je zavarovano 
skupaj 212 gasilcev. Medtem smo že prijavili tudi 1 poškodbo in je gasilec prejel 100% bolniško 

 v aprilu je 1 član obiskoval tečaj za tehnično reševanje na Igu 

 objavljen je razpis za mednarodno gasilsko tekmovanje ob »Bogatajevih dnevih zaščite in ređevanja« v 
Murski Soboti v soboto 10. junija 2017 

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


Točka 3. Analiza intervencij 
 
V letošnjem letu je bilo že 22 intervencij, med njimi 2 večji in sicer gozdni požar na Lovrencu in požar 
stanovanjske hiše na Hrastenicah. Na prvi, ki je potekala kar 2 dni je sodelovalo 8 društev. Na intervenciji je 
bilo zaradi črpanja vode na veliko višino poškodovano precej tlačnih cevi ter še nekaj druge opreme. Vso 
poškodovano opremo bo po sklepu na analizi po intervenciji nabavila Gasilska zveza Dolomiti. Na 
intervenciji je sodeloval tudi helikopter slovenske vojske, ki je odigral veliko vlogo pri pogasitvi požara. Pri 
gašenju stanovanjske hiše na Hrastenicah pa je sodelovalo 7 društev. Tu pa je bil požar že dobro razvit, saj 
je bila v notranjih prostorih velika vročina. 
Pri obeh intervencijah, kjer je bilo uporabljeno veliko gasilske opreme, se je pokazalo za dobro izkušnjo to, 
da imajo društva opremo označeno z barvami.  
Gasilska društva imajo svojo opremo označeno z naslednjimi barvami in sicer: PGD Brezje (svetlo zeleno, 
oranžna), PGD Butajnova-Planina (nima označeno), PGD Črni vrh (črna), PGD Dobrova (rdeča, modra, 
zelena),  PGD Dvor (zelena), PGD Hruševo (rdeča, oranžna), PGD Podsmreka (signalno rumena, zelena), 
PGD Polhov Gradec (rdeča), PGD Šentjošt (modra), PGD Zalog (modra, oranžna). 
Med ostalimi intervencijami pa je bilo največ dimniških  in travniških požarov.  
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Tekmovalni odbor za pripravo občinskega tekmovanja je pripravil razpis izbirnega tekmovanja za letošnje 
leto. Organizator letošnjega tekmovanja je Gasilska zveza Brezovica. Tekmovanje bo potekalo 23. in 24. 
septembra 2017 na Brezovici. Točen kraj bo določen kasneje. Razpis je bil poslan po gasilskih društvih. 
 
Točka 5. Izobraževanje 
 
Osnovni tečaji potekajo po novih programih, ki so bili potrjeni na plenumu Gasilske zveze Slovenije. Ti 
programi so obsežnejši in tudi kontrola nad tečaji je večja.  
V roku 14 dni pošljite okvirne potrebe po tečajih. Poveljnik PGD Polhov Gradec Jure Grjolj izpostavi problem 
voznikov s C-kategorijo za vožnjo gasilskih vozil in apelira, da pri tem pomaga tudi Gasilska zveza Dolomiti s 
sofinanciranjem vozniškega izpita za C-kategorijo. Zavedamo, da je opravljanje vozniškega izpita velik 
strošek, vendar nimamo rezerviranih finančnih sredstev za ta tečaj. Prav tako v roku 14 dni pošljite število 
kandidatov, ki bi opravljali vozniški izpit za C-kategorijo   
 
Točka 6. Delitev opreme 
 
Pred časom smo iz sredstev požarnega sklada prejeli 2 IDA znamke Drager. Poveljnik predlaga, da ta dva 
IDA prejme PGD Polhov Gradec, ki bo v letošnjem in naslednjem letu nabavljalo novo vozilo in bo ta dva IDA 
lahko uporabilo kot opremo za to vozilo. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 49: s 13 glasovi »za« se potrdi, da IDA prejme PGD Polhov Gradec 
 
Točka 7. Razno 
 

 pregled opreme, tehnike in gasilskih domov bo konec maja po razporedu, ki bo poslan  

 predsednik gasilske zveze se zahvali vsem gasilcem za trud in opravljeno delo pri intervenciji na 
Lovrencu, kjer je bilo delo zaradi izredne strmine zelo naporno 

 predsednik poroča s plenuma Gasilske zveze Slovenije, kjer je bilo sprejeto, da tahografi v gasilskih 
vozilih ostanejo 

 prav tako predsednik apelira na poveljnike, da se na novih gasilskih oblekah našijejo našitki, ki kažejo 
pripadnost gasilcev 

 v soboto 20. maja 2017 bo organizirana ekskurzija, zato predsednik povabi k udeležbi na ekskurziji, ki bo 
potekala z obiskom poklicnih gasilcev v Kranju, poklicnih gasilcev v Celovcu ter ogledom zabaviščnega 
parka Minimundus v Celovcu 

 Andrej Droftina poudari, da ima PGD Šentjošt zelo stare IDA, ki jih bo potrebno zamenjati 

 v soboto 10. junija 2017 bo na Dobrovi praznovanje 120 letnici društva, zato vabljeni v čimvečjem številu 
na to praznovanje 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


