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ZAPISNIK 
 
 
7. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 09. junija 2014 ob 20.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen Remškar, Jože 

Kožuh, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Bojan Oven, Dominik Jesenko, Peter Skopec 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Viktorija Bizjan Ogrin, 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 6. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Razveljavitev sklepa 26, sprejet na 6. seji poveljstva 
5. Razdelitev namenskih sredstev 
6. Poročilo gospodarske komisije 
7. Popravek točkovnika 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov, kar pomeni, da je seja 
poveljstva sklepčna 
 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 29: dnevni red je bil potrjen z 11 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnik 6. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti poda poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik 
je imel pripombo predsednik gospodarske komisije Borut Maček, ki pravi, da je potrebno v zapisnik dodati, 
da vkolikor dobimo motorno žago iz državnih sredstev, to motorono žago dobi PGD Dobrova. Z 
upoštevanjem te pripombe je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 30: zapisnik 6. seje poveljstva z upoštevano pripombo je bil potrjen z 11 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Med obema sejama poveljstva je bila prejeta naslednja pošta, ki je bila poslana tudi na vsa gasilska društva: 

 tehniški muzej Slovenije omogoča gasilcem v času šolskih počitnic brezplačen ogled muzeja v Bistri in 
Polhovem Gradcu. Pogoj je gasilska izkaznica ali izkaznica pionirja ali mladinca 

 v Šinkovem turnu bo v soboto 21. junija 2014 medgeneracijsko srečanje članic in veteranov. Prijave se 
pošlje organizatorju do 12. junija 2014 

 Gasilska zveza Brezovica je organizirala gasilski rally za vozila 

http://www.gasilskazveza-dolomiti.si/
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 v drugi polovici smo tudi gasilci zbirali humanitarna sredstva za prizadeta področja v Bosni, Srbiji in 
Hrvaškem 

 slovenska vojska načrtuje odpis pnevmatik različnih dimenzij, sicer starih, a nerabljenih. Interesenti naj 
potrebe sporočijo na Gasilsko zvezo Slovenije 

 Gasilsko društvo Ribno pri Bledu razpisuje tekmovanje za kipec sv. Florjana za člane in članice ter 
starejše gasilce in gasilke 

 komisija za enote širšega pomena je pripravila ponudbe za šolo varne vožnje. 
 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V času med obema sejama je bilo 7 intervencij in sicer: gozdni požar na Belici, dimniški požar oz. požar na 
ostrešju na Prapročah, ob neurju je strela na Planini udarila v plinohram in odkrilo je streho v Polhovem 
Gradcu, v Dvoru se je pri padcu po cesti poškodoval kolesar, na Osredku je bila prometna nesreča ter v 
Polhovem Gradcu so reševali onemoglo osebo. 
Vse intervencije so bile majhnega obsega tako, da so sodelovala le domača društva, razen ob gozdnem 
požaru in udaru strele, kjer so sodelovala 2 ali 3 društva. 
 
Točka 4. Razveljavitev sklepa 26, sprejet na 6. seji poveljstva 
 
Na 6. seji je poveljstvo razpravljalo med drugim tudi o delitvi namenskih sredstev (v višini 20.000 €), ki jih je 
Občina Dobrova-Polhov Gradec namenila gasilcem za nabavo zaščitne opreme, ki je bila poškodovana ali 
uničena ob žledolomu. Predstavljeni so bili trije predlogi delitve in po razpravi je poveljstvo potrdilo oz. 
sprejelo sklep, da se sredstva razdelijo med vsa gasilska društva v enakem znesku (po 2.000 €), ne glede 
na opravljeno delo ob žledolomu. 
Na ta predlog se je pritožilo PGD Polhov Gradec, ker ugotavlja, da bi morala to delitev pripraviti gospodarska 
komisija in ne poveljstvo. Nato se je sestal tudi nadzorni odbor, ki predlaga poveljstvu, da razveljavi sklep 26 
in potrdi delitev, ki ga bo pripravila gospodarska komisija.  
V razpravi, v kateri so sodelovali Filip Božnar, Bojan Oven, Gregor Peklaj, Franc Kožuh, Srečo Sečnik, 
Klemen Remškar, Janez Stanovnik, Franci Zibelnik, Marjan Peklaj, Viktorija Bizjan Ogrin, je večina smatrala, 
da ne mislijo podpreti razveljavitve sklepa, ker naj le-tega razveljavi upravni odbor kot najvišji organ.  
Nato je poveljnik dal predlog za razveljavitev sklepa 26 na glasovanje. Za razveljavitev sklepa 26 so 
glasovali 3 člani poveljstva, proti razveljavitvi sklepa 26 pa je glasovalo 7 članov poveljstva. Na podlagi 
glasovanja je poveljstvo sprejelo:  
SKLEP 31: ker so »za« razveljavitev sklepa glasovali 3 člani, 7 članov pa »proti«, se sklepa 26, 

sprejetega na 6. seji poveljstva ne razveljavi 
 
Točka 5. Razdelitev namenskih sredstev 
 
Ker se sklep 26 ni razveljavil, se ni razpravljalo o razdelitvi namenskih sredstev za nabavo zaščitne opreme. 
Podan pa bil predlog o razdelitvi preostalih sredstev (v znesku 20.000 €), ki ga je pripravila gospodarska 
komisija in sicer: 

 vsem gasilskim društvom se povrne materialne stroške ob žledolomu (nabava goriva, stroške prehrane) 

 vsem gasilskim društvom se povrne drobna popravila v znesku 150 € 

 gasilskim društvom, ki so uničila snežne verige za avtomobile, se povrne strošek v znesku 200 € 

 gasilska društva, ki so ob sposoji elektro agregatov, le-te dobila vrnjena v okvari, dobijo na podlagi računa 
za popravilo, strošek povrnjen. Rok za dostavo računov se podaljša do 30. junija 2014 

 
Točka 6. Poročilo gospodarske komisije 
 
Gospodarska komisija je na 4. seji obravnavala vloge gasilskih društev za popravila in sicer: 
 PGD Šentjošt obvešča, da je sprejel plan nabave osnovnih sredstev za obdobje do leta 2017 in sicer 

zamenjavo vozila GV-1 
 PGD Dobrova mora opraviti servis pljučnih avtomatov na dveh dihalnih aparatih Drager. Ta servis se bo 

opravil v sklopu servisiranja IDA 
 PGD Butajnova-Planina mora na vozilu GVC 16/40 popraviti: števec za hitrost in gorivo, volansko črpalko 

ter zračni ventil za vklop dodatnega pogona. Gasilska zveza Dolomiti odobri in financira popravilo 
volanske črpalke, ostalo financira društvo samo 

 PGD Dobrova ima na vozilu GVC 24/50 okvaro na sušilcu zraka (odpravo okvare uredijo sami), okvaro 
MB Rosenbauer pa odpravi Janez Droftina 

 PGD Hruševo in PGD Polhov Gradec sta imela v okvari pozivnike, ki so jih odnesli v popravilo 
 
Točka 7. Popravek točkovnika 
 
V roku, to je do 30. aprila 2104, ki je bil določen na 6. seji poveljstva, sta pripombe na točkovnik poslala 
sektorja Polhov Gradec in Šentjošt. 



Sektor Polhov Gradec predlaga naslednje popravke: 

 za v roku poslan zapisnik občnega zbora predlagajo 10 točk – se upošteva 

 za vodenje zapisnikov sej predlagajo 10 točk na zapisnik – se upošteva 

 za urejenost podatkov v Vulkanu in vodenje blagajniške knjige predlagajo 30 točk – se upošteva 

 za vodenje inventarne knjige predlagajo 20 točk – se upošteva 

 za udeležbo na sejah organov Gasilske zveze Dolomiti predlagajo po 4 točke za vsakega člana – se 
upošteva 

 za udeležbo na proslavah in prireditvah v okviru Gasilske zveze Dolomiti predlagajo po 3 točke za 
vsakega člana – se upošteva 

 za vodenje zapisnikov sej poveljstva predlagajo 10 točk na zapisnik – se upošteva 

 za v roku poslano poročilo o intervenciji predlagajo 10 točk – se upošteva 

 za izpolnjen obrazec o vaji predlagajo 10 točk – se upošteva 

 za udeležbo gasilca na vaji predlagajo po 5 točk – se upošteva 

 za organizacijo meddruštvene vaje predlagajo 30 točk – se upošteva 

 za organizacijo sektorske vaje predlagajo 50 točk – se ne upošteva, ker društvo, ki organizira to vajo dobi 
dotacijo v višini 75 € 

 za udeležbo ekipe na olimpiadi predlagajo 300 točk – se upošteva 

 predlagajo ukinitev negativnih točk za neudeležbo operativne enote na tekmovanju – se upošteva 

 predlagajo ukinitev točk za sojenje sodnikov na tekmovanju, če le-ta prejme dnevnico – se upošteva 

 za neudeležbo člana pri pripravi in organizaciji kviza ali orientacije predlagajo 40 negativnih točk – se 
upošteva 

 za organizacijo in pripravo učilnice za tečaj (samo za osnovni tečaj za gasilca) predlagajo 20 točk – se 
upošteva 

 za udeležbo na strokovnem izobraževanju v okviru sektorja, zveze, regije ali Gasilske zveze Slovenije 
predlagajo 3 točke za udeleženca – se upošteva 

 za organizacijo strokovnega izobraževanja v okviru sektorja, zveze, regije ali Gasilske zveze Slovenije 
predlagajo 50 točk na dogodek – se upošteva 

 za vodenje potnih nalogov za vozila predlagajo do 30 točk na vozilo – se upošteva 

 za vodenje servisne knjige za vozila predlagajo do 30 točk na vozilo – se upošteva 

 za neregistrirano vozilo predlagajo 500 negativnih točk – se upošteva 

 za vodenje strojne knjige za MB predlagajo do 30 točk na MB – se upošteva 

 za vzdrževanje MB in rezervno gorivo predlagajo do 30 točk na MB – se upošteva 

 za vodenje strojne knjige agregatov (elektro agregati, potopne črpalke, motorne žage, izpihovalci dima) 
predlagajo do 20 točk za posamezen agregat – se upošteva 

 za vzdrževanje agregatov in rezervno gorivo predlagajo do 20 točk na agregat – se upošteva 

 za vzdrževanje zaščitnih oblek predlagajo do 5 točk na vsak komplet – se upošteva 

 za vzdrževanje IDA in vodenje servisne knjige predlagajo do 20 točk na komplet – se upošteva 

 za vzdrževanje baterijskih svetilk predlagajo do 20 točk – se upošteva 

 za vzdrževanje radijskih postaj in pozivnikov predlagajo do 30 točk – se upošteva 

 za oceno vaje se upošteva kriterije, ki so veljali že v letu 2013 

 za urejenost okolice in notranjosti gasilskega doma predlagajo do 100 točk – se upošteva 

 za urejenost gasilskega orodišča predlagajo do 40 točk – se ne upošteva, ker je to zajeto že v prejšnji 
postavki 

 predlagajo dodatno ocenjevanje dela z mladino in sicer:  

 za izveden zbor mladih in poslan zapisnik predlagajo 10 točk 

 za udeležbo na gasilski vaji mladine predlagajo po 3 točke 

 za strokovno ekskurzijo (ekskurzija GZ Dolomiti se ne upošteva) predlagajo po 1 točko 

 za opravljeno značko, opravljen tečaj za pionirja ali mladinca predlagajo po 3 točke 

 za opravljeno veščino, objavljen literarni prispevek in ostale aktivnosti , ki niso zajete v tekmovanjih ali 
zgornjih alinejah predlagajo po 2 točki 

 vse ti predlogi se upoštevajo 
Sektor Šentjošt pa predlaga: 

 predlagajo, da se na pregledu točkujejo vse MB, za katere se vodi servisna knjiga, za financiranje 
popravil MB pa predlagajo samo tisto MB, ki je v vozilu in jo komisija ob prvem pregledu popiše – se 
upošteva 

 predlagajo, da na vaji ob pregledu lahko sodelujejo tudi pripravniki, vendar se le-teh ne šteje v kvoto 
sodelujočih operativnih članov – se upošteva 

Z upoštevanjem predlaganih sprememb je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 32: z 11 glasovi »za« se potrdi točkovnik, ki velja do konca mandata 
 
Točka 8. Razno 
 

 v poletnem času bosta dve proslavi in sicer: PGD Šentjošt bo v soboto 05. julija 2014 prevzelo novo  



motorno črpalko, PGD Črni vrh pa v soboto 02. avgusta 2014 praznuje 30 letnico delovanja. Na obeh 
prireditvah ne bo mimohoda gasilskih vozil 

 Bojan Oven čestita ekipi prve pomoči, ki je regijskem preverjanju dosegla med trinajstimi ekipami tretje 
mesto. Gregor Peklaj, ki je vodil to ekipo pojasni, da je to tekmovanje dobrodošlo, saj tudi gasilci to 
znanje lahko marsikdaj izkoristimo predvsem ob prometnih nesrečah 

 prav tako Gregor Peklaj poroča o uspehu ekipe pionirk PGD Dvor na državnem tekmovanju, kjer so 
dosegle tretje mesto. Ekipa mladincev je dosegla šesto mesto, pionirjev pa 41. mesto, podobno mesto so 
dosegli tudi mladinci PGD Šentjošt, člani A PGD Šentjošt pa so dosegli trinajsto mesto 

 v aprilu je bil v organizaciji Občine Dobrova-Polhov Gradec izveden tečaj za varno delo z motorno žago. 
Da se bo gasilcem tečaj priznal je potrebno na Gasilsko zvezo Slovenije poslati potrdila o opravljenem 
tečaju. Tista gasilska društva, ki še niso poslala teh potrdil naj to storijo čimprej oz. najkasneje do 18. 
junija 2014 

 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


