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ZAPISNIK 
 
 
5. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 07. marca 2014 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Hrušovem. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen Remš-

kar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Bojan Oven, Damijan Plestenjak, Dominik 
Jesenko 
s pooblastilom – Marko Božnar 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Franc Založnik, Simon Kokelj, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Poročilo intervencije ob žledolomu 
5. Izobraževanje 

 osnovni tečaj za gasilca 

 tečaj za varno delo z motorno žago 

 tečaj za vodenje velikih intervencij 
6. Popravek točkovnika 
7. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 13 članov, kar pomeni, da je seja 
poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal še dodatno točko dnevnega reda – poročilo 
gospodarske komisije – in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 19: dnevni red z dodatno točko je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 4. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 20: zapisnik 4. seje poveljstva je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Za to točko gradivo ni bilo pripravljeno. 
 
 

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


Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V obdobju november 2013 – februar 2014 je bilo 8 intervencij in sicer: gozdni požar na Belici, prometna 
nesreča na Dobrovi, požar v kurilnici in električnem drogu, ob žledelomu poplava prostorov na Dobrovi, 
sanacija podrtega drevesa na Dobrovi, stanovanjski požar na Osredku. V tem seznamu ni zajeta intervencija 
ob žledolomu. 
 
Točka 4. Poročilo intervencije ob žledolomu 
 
Poveljnik pojasni, da je bila to do zdaj najobesežnejša intervencija, na kateri je sodelovalo tudi največ 
gasilcev in je trajala celih 10 dni. Pohvalil je vse gasilce, ki so sodelovali pri odpravi posledic žledoloma. 
Tokrat je bilo odlično sodelovanje s poveljnikom Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec Francem 
Koprivcem. Tudi župan Franc Setnikar je bil izredno zadovoljen z delom gasilcev, saj vedno poudarja, da 
smo gasilci organizacija, ki vedno priskočimo na pomoč, ko nas doleti kakršnakoli nesreča. 
Po sestanku, ki je bil v Polhovem Gradcu, je bilo pripravljeno poročilo o delu gasilcev vseh PGD v občini. Po 
zbranih podatkih, ki so jih posredovala PGD, je bilo opravljenih 9.663 ur, 845 traktorskih ur, 2.720 ur dela z 
motorno žago, 2765 ur obratovanja agregatov in prevoženih 7.222 km. Posebej so tudi evidentirana dela na 
regionalni cesti, elektro omrežju in vodotokih. Gasilska društva so nabavila za 5.111 € goriva ter za prehrano 
porabila 1.775 €. Občina Dobrova – Polhov Gradec je vse dni organizirala tudi topli obrok za gasilce. Pri 
vsem tem je bilo poškodovana tudi oprema v ocenjeni vrednosti 10.500 €.  
Pri pripravi tega poročila, ki je bil predan tudi že županu in poveljniku Civilne zaščite, se je opazilo, da tista 
društva, ki so imela v gasilskem domu operaterja, da so imela zelo podrobno opisane dogodke na katerih so 
sodelovala, društva brez operaterja v gasilskem domu pa so imela ta poročila skromnejše pripravljena. 
Uprava za zaščito in reševanje pa nam je poslala še obrazec, v katerega moramo po dnevih vnesti število 
gasilcev, vojakov, prostovoljcev, lokacij na katerih smo sodelovali, število agregatov, ki so bili uporabljeni ter 
število poškodovanih gasilcev  
 
Točka 5. Poročilo gospodarske komisije 
 
Predsednik gospodarske komisije pojasni, da je bila vsa oprema, ki je bila naročena tudi dobavljena 
društvom, razen zaščitnih oblek, ki so že v skladišču, potreben je potisk oblek, tako, da bodo dobavljena v 
roku 14 dni.  
Ob predaji poročila o sodelovanju gasilcev ob žledolomu županu, je le-ta ponudil priliko, da občina nabavi 
del opreme, ki se je poškodovala ali uničila ob tej intervenciji. V razpravi je bil podan predlog, da namesto 
opreme oz. orodja za delo ob podobnih intervencij podamo občini predlog, da nam nabavi zaščitno opremo 
(zaščitne rokavice in zaščitne škornje), ki jo lahko uporabimo ob kakršnikoli intervenciji. Poveljstvo je 
sprejelo: 
SKLEP 21: do 12. marca 2014 naj društva pošljejo seznam opreme, ki ga bomo poslali na občino 
 
Točka 6. Izobraževanje 
 
V tem času je v izvajanju osnovni tečaj za gasilca, Občina Dobrova-Polhov Gradec bo za gasilce pripravila 
tečaj za varno delo z motorno žago, Regija Ljubljana I pa bo v aprilu organizirala tečaj za vodenje velikih 
intervencij 

 teoretični del osnovnega tečaja za gasilca je bil zaradi žledoloma prestavljen za dva tedna in je potekal 
27. in 28. februarja ter 01. marca 2014. Praktični del pa bodo pripravili poveljniki sektorjev, na katerega 
morajo povabiti tudi poveljnika Gasilske zveze Dolomiti. Udeležba na teoretičnem delu je bila solidna. Po 
končanem pa morajo poveljniki PGD tečajnike seznaniti s požarnim okolišem matičnega društva 

 po končani intervenciji ob žledolomu se je Občina Dobrova-Polhov Gradec odločila, da bo za gasilce 
organizirala tečaj za varno delo z motorno žago, katerega lahko obiskuje 17 gasilcev. Število gasilcev za 
obiskovanje tega tečaja je odvisno od števila gasilcev po posameznih PGD, ki že imajo opravljen ta tečaj. 
Tako lahko na tečaj posamezne društva prijavijo naslednje število gasilcev in sicer: PGD Brezje-3, PGD 
Butajnova-Planina-3, PGD Črni vrh-3, PGD Dvor-2, PGD Hruševo-3, PGD Šentjošt-2 in PGD Zalog-1. 
Poveljniki prijave pošljite do 12. marca 2014. Za ta tečaj se ne potrebuje zdravniškega pregleda. 
Teoretični del tečaja bo potekal v ponedeljek 31. marca 2014 na Dobrovi, o kraju in datumu praktičnega 
dela pa bodo tečajniki zvedeli na tečaju 

 Regija Ljubljana I organizira tečaj za vodenje velikih intervencij. Tečaj bo potekal od 09. do 12. aprila in 
od 16. do 18. aprila 2014. Tečaj bo potekal v popoldanskem času, razen sobote, ko bo potekal cel dan. 
Po sklepu poveljstva Regije Ljubljana I naj bi zaradi omejenega števila tečaj obiskovali poveljniki in 
podpoveljniki osrednjih enot v gasilski zvezi in poveljnik gasilske zveze.  

 
Točka 7. Popravek točkovnika 
 
Na 3. seji poveljstva Gasilske zveze Dolomiti je bil potrjen nov točkovnik za ocenjevanje društev. Ob 
lanskem pregledu oz. ocenjevanju društev se je pokazalo, da ta točkovnik še vedno ni najboljši in so bile 



podane pripombe, da bi bilo potrebno točkovnik še popraviti. V razpravi so bile podani nekateri popravki k 
točkovniku, zato poveljnik predlaga, poveljstvo pa sprejme: 
SKLEP 22: do 30. aprila 2014 lahko sektorji in gospodarska komisija predlagajo popravke k točkovniku, 

kasnejših pripomb pa se ne bo upoštevalo 
 
Točka 8. Razno 
 

 ob lanskem pregledu opreme in tehnike je gospodarska komisija napravila spisek dihalnih aparatov in 
tlačnih posod. Pripravi se seznam IDA in tlačnih posod, ki jim potekla življenjska doba in se izbere 
serviserja, ki bo izvedel temeljiti pregled in opravil atest 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


