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ZAPISNIK 
 
 
2. redne seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 07. junija 2013 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Srečo 

Sečnik, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Peter Skopec, 
s pooblastilom - Jure Grjolj 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Tadej Košir, Borut Maček, Robert Tomšič 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava vlog gasilskih društev 
4. Potrditev Načrta alarmiranja 
5. Potrditev Operativno gasilskega načrta 
6. Občinsko tekmovanje – 2013 
7. Pregledi društev – točkovnik 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 10 članov in 1 član 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 6: dnevni red je bil potrjen z 11 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 1. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 7: zapisnik 1. seje poveljstva je bil potrjen z 11 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled pomembnejših dopisov v zadnjem obdobju poda tajnik Franc Zibelnik 
§ v naslednjem tednu (12. in 13. junija) bo potekal tečaj za nosilca dihalnega aparata. Poveljniki obvestite 

tečajnike, ki so prijavljeni na omenjeni tečaj 
§ v petek 10. maja je bil zaključen nadaljevalni tečaj za gasilca. Tečajniki, ki niso še stari 18 let, bodo dobili 

diplome in čine po dopolnjenem 18. letu starosti 
§ zdravstvena ordinacija HOLMED, kjer opravljamo zdravniške preglede, ima sedaj v svoji ordinaciji stalno 

prisotnega psihologa, tako, da ne bo potrebno hoditi na psiho test na drugo lokacijo 



§ Regija Ljubljana I je poslala razpis izbirnega regijskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta 
§ v soboto 25. maja 2013 je bil v Kopru XVI. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki se ga je udeležilo 15 

gasilcev iz 7 gasilskih društev 
§ v nedeljo 09. junija 2013 PGD Podsmreka praznuje 90 letnico delovanja, na katero vabi čimveč gasilcev 
 
Točka 3. Obravnava vlog gasilskih društev 
 
Prispele so 3 vloge gasilskih društev za sofinanciranje popravil opreme in tehnike: 
§ PGD Šentjošt ima v okvari 2 pozivnika. Pozivnike naj se odnese Robertu Zorcu, ki bo pozivnike pregledal 

in popravil 
§ PGD Zalog ima okvaro na vozilu AC 16/50, kjer puščajo cevi za dovod goriva, povratne cevi goriva, olje 

pušča na oddušku motorja in potrebna je menjava filtra za gorivo.  
§ PGD Zalog ima okvaro na tlačni posodi IDA, kjer zrak pušča na navoju, kjer je ventil privit na tlačno 

posodo. 
Vlogi PGD Zalog bo obravnavala gospodarska komisija in bo PGD Zalog obveščeno o popravilu  
 
Točka 4. Potrditev Načrta alarmiranja 
 
Po 1. seji Poveljstva je bil vsem poveljnikom poslan sedaj veljavni Načrt alarmiranja in bil določen rok, do 
katerega naj pošljejo popravke za svoja gasilska društva. Po poslanih popravkih je bil popravljen Načrt 
alarmiranja Gasilske zveze Dolomiti. Preko video projekcije je bil še enkrat pregledan Načrt alarmiranja in 
ugotovljene napake smo takoj popravili. Po končanem pregledu je Poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 8: Načrt alarmiranja Gasilske zveze Dolomiti je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 5. Potrditev Operativno gasilskega načrta 
  
Tudi Operativno gasilski načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec je bil po 1. seji Poveljstva poslan poveljnikom, 
ki so načrt pregledali in posredovali popravke za svoja gasilska društva, ki so bili vneseni v Operativno 
gasilki načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec. Prav tako smo ob video projekciji popravili še opažene 
napake. V točki 7.1 se doda, da lahko vodja intervencije na ReCO zahteva proženje sirene, če je potrebno 
večje število gasilcev. Po končanem pregledu je Poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 9: Operativno gasilski načrt Občine Dobrova-Polhov Gradec je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 6. Občinsko tekmovanje – 2013 
 
Vsa gasilska tekmovanja v gasilskošportnih disciplinah v letu 2013 so izbirna tekmovanja za udeležbo na 
državnem tekmovanju za memorial Matevža Haceta v letu 2014. Zato morajo občinska in regijska 
tekmovanja potekati po razpisu Gasilske zveze Slovenije. Vkolikor se občinska tekmovanja ne izvajajo po 
tem razpisu se ekipe ne morajo udeležiti regijskega tekmovanja. 
Tekmovalni odbor Gasilskih zvez Brezovica, Dolomiti in Horjul se je že sestal in v pripravi je razpis 
gasilskega tekmovanja za leto 2013, ki bo pripravljen v naslednjem tednu in takoj poslan na vsa gasilska 
društva. Tekmovalni odbor se je odločil, da bo organizirano tekmovanje za memorial Matevža Haceta, tako, 
da bo ekipam omogočeno tudi sodelovanje na regijskem tekmovanju.  
Občinsko tekmovanje bo potekalo v soboto 21. septembra 2013 in nedeljo 22. septembra 2013. Organizator 
tekmovanja je Gasilska zveza Horjul. 
Za mladino so letos obvezne nove izkaznice pionirja in mladinca, zato naj društva pravočasno posredujejo 
podatke s slikami mladine na Gasilsko zvezo Dolomiti, ki edina lahko izda to izkaznico. Vse ostalo do 
določeno v razpisu 
 
Točka 7. Pregledi društev – točkovnik 
 
Sedanji točkovnik, po katerem se ocenjuje delo gasilskega društva preko celega leta je nespremenjen že 
celih 10 let. Čas je,da se točkovnik popravi. Gasilska društva lahko pripombe oz. predloge za popravek 
točkovnik pošljejo do 03. julija 2013. Prav tako lahko do tega roka predlagajo popravek trimesečnega 
poročila. 
Tajnik predlaga, da se v 7. točki doda alinea: testiranje pozivnikov - za vsako, v roku poslano poročilo dobi 
društvo 10 točk 
Sektor Polhov Gradec je že poslal predlog za popravek točkovnika in sicer: 
§ doda se organizacija občinskega gasilskega tekmovanja – predlog se zavrne, ker društvo kot organizator 

prejme dotacijo za pripravo tekmovanja 
§ doda se organizacija tekmovanja v orientaciji – predlog se zavrne, ker društvo prav tako prejme dotacijo 

za pripravo tekmovanja 
§ predlaga, da društvo dobi dodatne točke, če vajo vodi podpoveljnik društva 
§ predlaga tudi, da se poveča vrednost točke kot stimulacija pri izpolnjevanja nalog – točka se lahko 

poveča, le v primeru, da se ne izplača prva dotacija v znesku 500 €, ampak se celoten znesek 11.250 € 
razdeli glede na dosežene točke po točkovniku 



Poveljnik predlaga, da se spremeni ocenjevanje vaje ob pregledu društva. Potrebno je določiti kriterije, po 
katerih se bo ocenjevala izvedba vaje. Zato poveljnik s poveljniki sektorjev do naslednje seje poveljstva 
pripravi kriterije o ocenjevanju vaje. 
 
Točka 8. Razno 
 
• Andrej Droftina predlaga, da bi bilo pametno v garažah gasilskih domov namestiti protipožarne javljalnike, 

kajti vse pogosteje se dogaja, da prihaja do požarov v gasilskih domovih 
• predsednik Gospodarske komisije Borut Maček poroča s seje komisije, kjer so sprejeli sklep, da se 

popiše določena oprema in tehnika, ki jo uporabljajo gasilska društva. Poveljniki bodo dobili obrazce s 
seznamom opreme in tehnike in jih vrnejo do 03. julija 2013 

• pomočnik poveljnika za prvo pomoč Igor Pečan pa bo pripravil obrazec za popis opreme prve pomoči, ki 
jo imajo gasilska društva 

• Andrej Droftina poroča, da PGD Šentjošt organizira avtobusni ogled olimpiade v Mulhousu in da imajo še 
prostor v avtobusu 

• tajnik Franc Zibelnik poroča o prijavi na tečaje za jesenske termine v IC na Igu. Prijavilo se je 54 
kandidatov, vendar je precej prijav že zavrnjenih, ker gasilska društva že izpolnjujejo predpisane kvote. 
Gasilska zveza Dolomiti pa je zavrnila prijave PGD Dobrova za tehnično reševanje in nosilce dihalnih 
naprav, ker so prijavili več kandidatov kot je omejitev na posamezno društvo v tekočem letu in PGD 
Polhov Gradec za informatiko, ker je bila prijava posredovana predvidenem datumu 

• sektor Polhov Gradec je podal predlog k spremembi Pravilnika o nabavi gasilskih vozil. Omenjeni 
pravilnik bo pregledala tudi Gospodarska komisija, kateri bodo posredovan ta predlog sprememb 

 
Seja je bila zaključena ob 21.50 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


