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ZAPISNIK 
 
 
6. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. aprila 2014 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Hrušovem. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, 

Franc Kožuh, Bojan Oven, Damijan Plestenjak, Peter Skopec 
s pooblastilom – Simon Kokelj, Blaž Kavčič 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik, Tadej Košir, Jože Dolinar, Borut Maček 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Nabava zaščitne opreme – namenska sredstva občine 
5. Sodelovanje gasilcev na regijskem tekmovanju prve pomoči 
6. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 10 članov in 2 člana s pooblasti-
lom, kar pomeni, da je seja poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 23: dnevni red je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 5. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
ni bilo pripomb, zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 24: zapisnik 5. seje poveljstva je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Ker na zadnji seji poveljstva ni bil podan pregled prispele pošte, je na današnji seji bil podal pregled prispele 
pošte ob začetka leta 2014: 

 objavljen je bil razpis za sofinanciranje zaščitne in reševalne opreme, za obdobje 01. 06. 2013 do 31. 05. 
2014. Vloge morajo biti oddane do 05. 06. 2014, zato jih morajo društva, ki se bodo prijavila na ta razpis 
vloge dostaviti na Gasilsko zvezo Dolomiti do 28. 05. 2014, da jih podpiše še predsednik gasilske zveze 

 obnovljeno je zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu, po seznamih društev, kjer pa je bilo 
še vedno nekaj nepravilnih imen gasilcev 

 znan je kraj in datum državnega tekmovanja za mladino ter člane. Oba tekmovanja bosta potekala v 
Ormožu, mladinsko v soboto 17. maja 2014, člansko pa v soboto 24. maja 2014 

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


 Gasilska zveza Dolomiti je v imenu gasilskih društev vložila zahtevek za povrnitev stroškov uporabe 
agregatov, ki so bili priklopljeni posameznim gospodinjstvom in števci niso beležili porabe. Sredstva bodo 
povrnjena posameznim društvom 

 objavljen je bil razpis za pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije. Rok za prijavo ekip je bil do 30. 
marca 2014. Ekipe se bodo morale kasneje prijaviti tudi preko Vulkan-a 

 v maju bo izvedeno obnovitveno usposabljanje za uporabo zrakoplovov (prijavljeni kandidati iz PGD Dvor 
in PGD Polhov Gradec) in usposabljanje za gašenje notranjih požarov – modul A (prijavljeni kandidati iz 
PGD Dvor) 

 v organizaciji Gasilske zveze Ljubljana se je pričel tečaj za vodjo enote, katerega obiskuje tudi 8 članov 
naše gasilske zveze 

 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V zadnjem mesecu sta bili 2 intervenciji in sicer: požar v delavnici na Šujici in prometna nesreča na cesti 
med Dvorom in Polhovem Gradcem. Pred dnevi pa je bila sprožena tudi iskalna akcija pogrešane osebe na 
Osredku, kjer pa je bila aktivirana tudi enota PGD Podpeč iz Gasilske zveze Brezovica, sicer nobenemu ni 
znano na kakšen način in zakaj je bila ta enota aktivirana. 
 
Točka 4. Nabava zaščitne opreme – namenska sredstva občine 
 
Po zadnji veliki intervenciji ob žledolomu, za katero je bilo pripravljeno obširno poročilo in predano tudi 
Občini Dobrova-Polhov Gradec, je v rebalansu proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec namenjeno za 
gasilce dodatnih 40.000 €. Polovica tega zneska (vsaj 20.000 €) je namenjenega za nabavo osebne zaščitne 
opreme, z drugo polovico oz. razliko pa lahko razpolaga gasilska zveza sama. 
Z vabilom je bil posredovan tudi približen znesek na posamezno gasilsko društvo, ki je bil izračunan na 
podlagi opravljenih ur gasilcev ob žledolomu (PGD Brezje, PGD Šentjošt , PGD Podsmreka – 1.200 €, PGD 
Hruševo, PGD Zalog, PGD Butajnova-Planina – 1.400 €, PGD Dvor, PGD Dobrova, PGD Črni vrh – 2.900 € 
in PGD Polhov Gradec – 3.500 €).  
Poveljnik je pred sejo pripravil in predlagal nove zneske po posameznih društvih in sicer: PGD Brezje, PGD 
Šentjošt, PGD Hruševo, PGD Podsmreka – 1.600 €, PGD Butajnova-Planina, PGD Zalog – 1.900 €, PGD 
Dobrova – 2.100 €, PGD Črni vrh 2.200 €, PGD Dvor 2.500 € in PGD Polhov Gradec 3.000 €.  
Namestnik poveljnika Roman Pustavrh pa predlaga, da se razpoložljiva sredstva enakomerno (po 2.000 €)  
razdelijo med vsa gasilska društva. 
Po razpravi, ki je sledila, je poveljnik dal na glasovanje prvi predlog in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 25: za podan predlog je bil 1 glas »za« in 8 glasov »proti«, zato je bil predlog zavrnjen 
Nato je poveljnik dal na glasovanje še drugi predlog, da se gasilskim društvom sredstva razdelijo v enakih 
zneskih in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 26: za podan predlog je bilo 8 glasov »za«, zato je bil predlog potrjen 
Pripravil se je tudi seznam zaščitne opreme po društvih, ki bo osnova za pridobivanje ponudb trgovcev. 
 
Druga polovica odobrenih sredstev (cca 20.000 €) pa se predlaga, da jih porabimo za: 

 povrnitev stroškov nabave goriva za vozila, agregate, motorne žage, delovne stroje v znesku 5.111,29 € 

 povračilo stroškov prehrane v znesku 1.775,67 € 

 povračilo stroškov manjših okvar na opremi – po 150 € za vsako gasilsko društvo 

 povračilo stroškov nabave uničenih snežnih verig na vozilih (PGD Dvor, PGD Črni vrh, PGD Polhov 
Gradec) – po 200 € za vsako gasilsko društvo 

 preostala sredstva (cca 11.000 €) pa opravimo zdravniške preglede za gasilce po kriteriju, da bo vsako 
gasilsko društvo imelo toliko zdravniško pregledanih gasilcev, kolikor to zahteva kategorizacija gasilskih 
društev. Poveljniki so dobili tabelo, kolikšno število gasilcev naj bi opravilo zdravniški pregled 

 poveljniki so predlagali, da se povrnejo tudi stroški popravil agregatov, ki so jih gasilska društva posojala 
krajanom in je prišlo do okvar. Za povračilo teh popravil naj gasilska društva dostavijo račune 

Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 27: predlog razdelitve sredstev je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 5. Sodelovanje gasilcev na regijskem tekmovanju prve pomoči 
 
V sobot 07. junija 2014 bo v Polhovem Gradcu v organizaciji civilne zaščite potekalo regijsko tekmovanje 
ekip prve pomoči. Pred dnevi je bil sestanek poveljnikov gasilskih društev, kjer jim je bil predstavljen potek 
tekmovanja in logistične zadeve, za kar naj bi poskrbeli gasilci. Za organizacijo tekmovanja naj bi sodelovalo 
cca 70 gasilcev in sicer bi vodili ekipe od delovišča do delovišča, gasilci s tečajem za bolničarja naj bi 
sodelovali na točkah kot poškodovanci, na vmesnih točkah bi sodelovali kot koordinatorji ter kurirji, ki bi 
odnašali ocenjevalne liste s delovišč do obračuna.  
Iz vsakega gasilskega društva naj bi sodelovalo po 7 gasilcev. Do srede 16. aprila 2014 pošljite spisek 
sodelujočih bolničarjev in ostalih udeležencev.  
  



Točka 6. Razno 
 

 končan je osnovni tečaj za gasilca. Podelitev diplom in činov bo opravljena po sektorjih 

 v organizaciji Občine Dobrova-Polhov Gradec je bil organiziran tečaj za varno delo z motorno žago. 
Vkolikor bodo potrdila poslana na gasilska društva, fotokopijo le-teh dostavite na Gasilsko zvezo Dolomiti, 
da jih bomo poslali na Gasilsko zvezo Slovenije, da bodo gasilcem vpisali specialnost v Vulkan  

 za mladinsko državno tekmovanje bo Gasilska zveza Dolomiti organizirala avtobusni prevoz. Za člansko 
tekmovanje pa predlagamo, da PGD Šentjošt sam organizira prevoz s kombijem in osebnim vozilom ali 
dvema kombijema ter jim povrnemo strošek prevoza. Za oba tekmovanja naročimo tudi obrok hrane na 
tekmovalnem prostoru 

 vkolikor bomo iz državnih sredstev dobili kakšno motorno žago, se ena od njih dodeli PGD Dobrova 

 od Uprave za zaščito in reševanje smo iz sklada požarne takse prejeli 2 dihalna aparata Drager. Poveljnik 
predlaga, da omenjena dihalna aparata prejme PGD Črni vrh, ki ima sedaj samo 2 dihalna aparata, v 
kraju pa je tudi osnovna šola. Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 28: predlog je bil potrjen z 12 glasovi »za« 

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


