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ZAPISNIK 
 
 
9. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 12. avgusta 2014 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma v Dvoru. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen 

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

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Marko Zibelnik, Franc Koprivec, Simon Kokelj 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Analiza intervencije ob poplavah 05. avgusta 2014 
2. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar pozdravi tudi poveljnika Civilne zaščite Franca Koprivca, ki je 
prisoten na današnji seji. 
 
Točka 1. Analiza intervencije ob poplavah 05. avgusta 2014 
 
V noči na torek 05. avgusta 2014 je severozahodni del Občine Dobrova-Polhov Gradec zajelo močno 
deževje. Največ padavin je padlo na južnem in severnem pobočju Tošča ter grebena od Tošča proti Črnem 
vrhu in Pasji ravni. Na območju Črnega vrha je to noč padlo 185 mm dežja, kar je največ od katastrofalnih 
poplav v letih 1924 in 1926.  
Gasilci smo bili na terenu od 02.17 ure zjutraj pa do poznega popoldneva, ko smo črpali vodo iz zalitih kleti 
ter čistili proizvodne obrate podjetja Konstrukcije Schwarzmann in mizarske delavnice Aleksandra Koprivca. 
Poveljnik gasilske zveze se je naprej zahvalil vsem gasilcem za vložen trud pri odpravi posledic poplav. Tudi 
poveljnik Civilne zaščite Občine Dobrova-Polhov Gradec Franc Koprivec se zahvali gasilcem za opravljeno 
delo. 
Največ dela je bilo ob tokratnih poplavah na območju Črnega vrha, Zaloga in Polhovega Gradca. Zato so 
najprej svoja poročila podali poveljniki omenjenih gasilskih društev: 

 poveljnik PGD Črni vrh – poziv so dobili ob 02.41 uri, ko je zemeljski plaz ogrožal stanovanjske objekte 
Črni vrh 5, 5a in 5b, kjer so preusmerili strugo potoka. Kasneje so ob objektu Smolnik 6 odstranili štore in 
debla za hišo. Pristopili so tudi k čiščenju ceste Plestena raven-Škarjevc. Črpali pa so tudi vodo iz kleti, 
kjer je bila cisterna s kurilnim oljem, kjer pa ni prišlo do izlitja le-tega. V sredo pa so pomagali v Zalogu 
čistiti prostore na objektu Smolnik 16 

 poveljnik PGD Zalog – prvi dan so najprej šli v pomoč PGD Črni vrh za sanacijo plazu Črni vrh 5, kasneje 
pa so pristopili k sanaciji zasutih objektov Smolnik 16, 17, 19 in 20 ter Setnik 7a. V popoldanskem času 
so jim na pomoč prišla tudi gasilska društva Gasilskih zvez Brezovica in Ig, ki so z avtocisternami čistila 
predvsem ceste. Tudi drugi dan so največ dela opravili pri čiščenju objektu Smolnik 16 in 17 

 poveljnik PGD Polhov Gradec – ker je bil večji del njihovega področja v območju intervencije, je le-to 
razdelil v sektorje, ki so delovali na svojih kanalih. V gasilskem domu je bil organizirano komandno mesto, 
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kjer so se javljali vsi, ki so prišli v pomoč na intervencijo. Ponujena je bila pomoč gasilcev iz drugih delov 
Slovenije, vendar se je vljudno zahvalil za ponujeno pomoč, saj je bila situacija še pod nadzorom oz. se 
dogovoril, da bi pomoč sprejeli, vkolikor bo ta potrebna. V začetku intervencije so imeli največ dela s 
črpanjem vode iz zalitih objektov, kasneje pa so ob pomoči ostalih gasilskih društev začeli s čiščenjem 
proizvodnih prostorov podjetja Konstrukcije Schwarzmann in mizarske delavnice Aleksandra Koprivca.  

 od ostalih gasilskih društev so največ dela imeli še v Dvoru, kjer so zaprli cesto Polhov Gradec – 
Ljubljana med Dolenjo vasjo in Logom na mestih, kjer Gradaščica ob vsakih poplavah zalije cesto. Nekaj 
dela so z preusmeritvijo potoka imeli še na Hrušovem 

 aktivirano je bilo tudi PGD Dobrova kot osrednja enota, ki naj bi šla na pomoč v Polhov Gradec, vendar je 
zaradi narasle Gradaščice tja prišlo preko Zaklanca in Prošce 

 
Ko sta poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar in njegov namestnik Roman Pustavrh zjutraj ugotovila, 
da so posledice poplav velike, sta se odločila, da izdata poziv tudi za ostala gasilska društva, ki še niso bila 
aktivirana (PGD Brezje, PGD Butajnova-Planina, PGD Podsmreka in PGD Šentjošt), da pridejo v pomoč 
predvsem v Polhov Gradec in Zalog. 
Tudi tokrat bo Občina Dobrova-Polhov Gradec povrnila refundacijo plač za gasilce, ki so sodelovali na 
intervenciji, zato so poveljniki dobili obrazce za refundacijo, ki naj jih dostavijo na Gasilsko zvezo Dolomiti do 
srede 20. avgusta 2014.  
Tajnik Franc Zibelnik predstavi še nekatere statistične podatke o intervenciji. Za občino se pripravlja tudi 
podobno poročilo o delu gasilcev, zato bo poveljnikom poslan še obrazec v katerega naj se vnesejo še 
določeni podatki, ki se bodo vnesli v poročilo. Do 20. avgusta 2014 naj gasilska društva pošljejo tudi račune 
za porabljeno gorivo in nabavljeno prehrano. Vsem gasilskim društvom sosednjih gasilskih zvez se bo za 
ponujeno pomoč poslalo v imenu Občine Dobrova-Polhov Gradec in Gasilske zveze Dolomiti pisno zahvalo. 
Ob koncu se tudi predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj zahvali vsem gasilcem za opravljeno 
delo pri odpravi posledic poplav v preteklem tednu.  
 
Točka 2. Razno 
 

 poveljnik Civilne zaščite Franc Koprivec prosi, da poveljniki do 15. septembra 2014 sporočite spremembe 
za pozive preko SMS-ov, ki jih pošljete na gasilsko zvezo 

 poveljnik PGD Polhov Gradec Damijan Plestenjak predstavi zaščitno obleko, ki jo izdeluje Prevent in je 
tudi tipizirana s strani Gasilske zveze Slovenije 

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


