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ZAPISNIK 
 
 
4. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 21. novembra 2013 ob 19.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, 

Klemen Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, 
Damijan Plestenjak, Dominik Jesenko, Peter Skopec 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Tadej Košir, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je  bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Poročilo gospodarske komisije 
5. Obravnava in potrditev plana nabave vozil 
6. Analiza pregledov društev 
7. Izobraževanje – osnovni tečaj za gasilca 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 15 članov, kar pomeni, da je seja 
poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 16: dnevni red je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 3. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 17: zapisnik 3. seje poveljstva je bil potrjen s 15 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled pomembnejših dopisov v zadnjem obdobju poda tajnik Franc Zibelnik 
§ za mesec oktober, ki je mesec požarne varnosti, moramo na Gasilsko zvezo Slovenije poslati poročilo o 

aktivnostih. Zato je bil dopis Gasilske zveze Slovenije poslan poveljnikom gasilskih društev, ki so (ne vsi) 
poslali poročila o aktivnostih v mesecu oktobru. Zbirno tabelo vseh aktivnostih bomo poslali na Gasilsko 
zvezo Slovenije 

§ Osnovna šola Polhov Gradec se zahvaljuje gasilcem za pomoč pri zagotavljanju varnosti pri prihodu in 
odhodu učencev v prvih dneh pouka 



§ v obdobju od oktobra 2013 do decembra 2013 je oz. bo potekalo nekaj tečajev v IC na Igu (gašenje 
notranjih požarov – modul A, informatik, preventivec, dihalne naprave). Vsa obvestila so bila poslana 
gasilskim društvom, katerih člani so bili prijavljeni na omenjene tečaje 

§ sektor Šentjošt je organiziral sektorsko vajo s prikazom evakuacije otrok iz šole, prikazom gašenja z 
gasilniki 

§ v četrtek 07. novembra 2013 je bila v Velenju podelitev diplom za napredovanje v čin Gasilski častnik in 
višji gasilski častnik. Te podelitve so se udeležili štirje od sedmih, ki so opravili tečaj za vodjo enot in 
eden, ki je opravil tečaj za člana višjega poveljstva 

§ objavljen je bil razpis za sofinanciranje zdravniških pregledov, na katerega smo se prijavili s tremi 
zdravniškimi pregledi 

§ prejeli smo ponudbo podjetja RACI za prenosne detektorje plina 
§ Slovenska vojska je iz voznega parka izločila nekaj tovornih in drugih vozil. Dopis je bil poslan na gasilska 

društva 
§ objavljeni so bili razpisi za pokalna tekmovanja v spajanju sesalnega voda in pokalnega tekmovanja za 
člane in starejše gasilce 

§ objavljen je Razpis izobraževanja za leto 2014. Postopek prijav za te tečaje je enak lanskemu. Ker 
morajo biti prijave na Gasilsko zvezo Slovenije poslane do ponedeljka 25. novembra 2013, naj gasilska 
društva prijavijo svoje člane v Vulkan-u najkasneje do sobote 23. novembra 2013 

 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V obdobju september – november 2013 je bilo 5 intervencij in sicer: 2 x prometna nesreča, 1 x podrto drevo 
na cesti in 1 x odprava posledic onesnaženja vode. Vse intervencije so uspešno opravila domača društva. 
Pri prometnih nesrečah je sodelovala tudi Gasilska brigada Ljubljana 
 
Točka 4. Poročilo gospodarske komisije 
 
Po sprejetem sklepu na 3. seji Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti je gospodarska komisija opravila preglede 
opreme in tehnike in ugotovila, da opremo in tehniko gasilska društva solidno vzdržujejo. Ugotavlja pa, da 
primanjkuje svetilk, zato se je odločila, da se za vsako gasilsko društvo nabavi po 2 svetilki. Tudi potne 
naloge vsako gasilsko društvo izpolnjuje po svoje oz. na različne obrazce, zato je sedaj izdelan enoten 
obrazec, kateri se bo poslal na gasilska društva, da bo enotno vodenje. Gospodarska komisija je pregledala 
in rešila vse poslane vloge, nekatere tudi negativno. Pregledala je tudi vse poslane plane za nabavo opreme 
in pripravila seznam opreme, ki jo bo nabavila v letošnjem letu. 
Podan je bil predlog, da se v tromesečnem poročilu doda rubrika »popravilo opreme in tehnike«. 
 
Točka 5. Obravnava in potrditev plana nabave vozil 
  
Po veljavnem Pravilniku o nabavi, zavarovanju in popravilih gasilskih vozil preneha veljati plan nabave vozil, 
ki je bil sprejet na 9. seji Štaba operative in potrjen na 13. seji Upravnega odbora prejšnjega mandata, 
čeprav so bila po potrjenem planu bila nabavljena še nova vozila, kljub temu, da je veljal že ta pravilnik. V 
tem pravilniku je določeno, plan nabave gasilskih vozil določi gospodarska komisija, ki predlaga naslčednji 
vrstni red gasilskih društev, ki bodo nabavljala nova gasilska vozila in sicer: PGD Dobrova, PGD Polhov 
Gradec, PGD Šentjošt, PGD Črni vrh. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 18: z 14 glasovi »za« in 1 glasom »proti« se sprejme vrstni red gasilskih društev za nabavo 

gasilskih vozil  
 
Točka 6. Analiza pregledov društev 
 
Letošnji pregledi gasilskih društev so bili razdeljeni na tri dele. Najprej je gospodarska komisija pregledala 
vzdrževanje opreme in tehnike, potem je tajnik, zaradi službene zadržanosti, pregledal administrativno delo 
posameznega društva, po sprejetem razporedu pa so gasilska društva izvedla še vajo, ki jo ocenjevala 
imenovana komisija. Na letošnji vaji je bil poudarek na notranjem požaru v izbranem objektu in vaja se je 
ocenjevala po kriterijih, ki so bili določeni na 3. seji Poveljstva. 
Komisija je ugotovila, da so gasilska društva v povprečju te vaje izvedla solidno. Splošno mnenje poveljnikov 
gasilskih društev je, da ta način izvedbe vaje obdržimo preko celega mandata in da je potrebno komisiji 
zaupati. 
Po končanih pregledih je bil gasilskim društvom poslan točkovnik v pregled in na dodeljene točke je bilo 
možno podati ugovor. V roku so prispeli trije ugovori društev. Vsem trem je bil podan pismeni odgovor, zakaj 
smo točke dodatno priznali ali pa zakaj določene točke niso bile priznane. 
 
Točka 7. Izobraževanje – osnovni tečaj za gasilce 
 
Na 3. seji Poveljstva smo razpravljali o potrebnih tečajih na nivoju Gasilske zveze Dolomiti. Izkazala se je 
potreba po organizaciji osnovnega tečaja za gasilca, saj je kandidatov za ta tečaj cca. 45. Čeprav je 
organizacija osnovnega tečaja za gasilca v pristojnosti gasilskega društva, smo se odločili, da osnovni tečaj 



za gasilca organizira Gasilska zveza Dolomiti. Teoretični del tečaja bo organiziran za vse prijavljene in sicer 
v mesecu februarju 2014, praktični del pa bo opravjen po sektorjih. Ko bo tečaj odprt v Vulkan-u, se vse 
poveljnike obvesti, da lahko prijavijo kandidate. Poveljnik opozori, da Gasilska zveza Dolomiti ne bo krila 
nobenih stroškov z izvedbo tega tečaja. 
 
Tajnik opozori, da morajo tečajniki, ki obiskujejo tečaje specialnosti na Igu v roku enega meseca na Gasilsko 
zvezo Dolomiti poslati fotokopijo potrdila, da je zaključil tečaj, številko osebnega računa in podatke o vozilu 
(registrska številka in znamka), da je upravičen do povračila stroškov. Ne potrebujemo računa za plačano 
prehrano. Podan je predlog, da se pripravi enoten obrazec, v katerega se vpisujejo potrebni podatki in se ga 
pošlje vsem poveljnikom gasilskih društev. 
 
Točka 8. Razno 
 
• Dominik Jesenko obvešča, da je ekipa članov A na tekmovanju na dnevih zaščite in reševanja osvojila 

prvo mesto in dobilo za nagrado motorno črpalko Ziegler. Tako zdaj prodaja staro motorno brizgalno 
Rosenbauer. Vkolikor je katero gasilsko društvo zainteresirano za to črpalko jim sporočite 

• predsednik Marjan Peklaj obvešča, da bo 06. decembra 2013 skupna seja Upravnega odbora in 
Poveljstva 

• poveljnik PGD Polhov Gradec Damijan Plestenjak pa jutri (petek 22. novembra 2013) vabi vse na 
dobrodelni koncert za pomoč polhograjskim gasilcem 

 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


