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ZAPISNIK 
 
 
11. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 05. marca 2015 ob 19.00 uri v prostorih gasilskega 
doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Srečo Sečnik, Klemen 

Remškar, Jože Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Bojan Oven, Dominik Jesenko 
s pooblastilom – Marko Božnar 

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Borut Maček, Jure Grjolj 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Obravnava intervencij 
4. Izobraževanja 
5. Občinsko tekmovanje 
6. Zdravniški pregledi 
7. Poročilo gospodarske komisije 
8. Razno 

 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov in 1 član 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 36: dnevni red je bil potrjen z 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 37: zapisnik 10. seje poveljstva so bili potrjeni z 12 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 PGD Brezje je poslalo obvestilo o prenosu pozivnika nedelujočemu pozivniku 

 izobraževanja v IC na Igu so se oz. se bodo udeležili: 

 usposabljanja za nevarne snovi – 2 člana PGD Dobrova 

 usposabljanja za tehničnega reševalca – obnovitveni tečaj – 1 član PGD Dobrova 

 usposabljanja za uporabnika dihalnega aparata – 2 člana PGD Črni vrh, 2 člana PGD Polhov Gradec, 
3 člani PGD Dobrova in 2 člana PGD Zalog 
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 tečaja za tehničnega reševalca – 2 člana PGD Dobrova 

 tečaja za uporabnika dihalnega aparata – obnovitveni tečaj – 2 člana PGD Polhov Gradec in 1 član 
PGD Zalog 

 usposabljanja za varno delo z motorno žago – 1 član PGD Brezje 

 objavljen je bil razpis za pokalno gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda 
 
Točka 3. Obravnava intervencij 
 
V zimskem času je bilo 6 intervencij od tega je bilo 5 intervencij na območju PGD Polhov Gradec in 1 
intervencija na območju PGD Dvor. 
 
Točka 4. Izobraževanje 
 
Izvaja se nadaljevalni tečaj za gasilca v Polhovem Gradcu. Udeležba na teoretičnem delu je dobra, saj se 
tečaja od 53 prijavljenih udeležuje 47 tečajnikov. 
Na podlagi želje po organizaciji tečaja za varno delo z motorno žago, se je pridobila ponudba Srednje 
gozdarske šole Postojna. Ta tečaj v letu 2015 delno sofinancira tudi Gasilska zveza Slovenije. Do 18. marca 
2015 poveljniki samo številčno prijavite kandidate za ta tečaj. Vkolikor bo prijavljenih vsaj 18 kandidatov se 
bo tečaj organiziral. 
Tajnik Franc Zibelnik posebej poudari, da morajo imeti tečajniki, ki se udeležijo tečaja v IC na Igu, s seboj 
zdravniško spričevalo in ne izvide, ki jim pošlje zdravnik po zdravniškem pregledu. To se je zgodilo nedavno 
na enem od tečajev pri naših udeležencih. V prihodnje bodo ti tečajniki izločeni iz tečaja.  
 
Točka 5. Občinsko tekmovanje 
 
V letu 2015 je organizator občinskega tekmovanja Gasilska zveza Dolomiti. Letošnje tekmovanje je izbirno 
tekmovanje za udeležbo na regijskem tekmovanju in državnem tekmovanju prihodnje leto. Zato mora 
letošnje tekmovanje potekati z razpisanimi disciplinami. Občinsko tekmovanje bo izvedeno v soboto 12. 
septembra 2015 za mladino in nedeljo 13. septembra 2105 za člane in veterane. Regijsko tekmovanje bo v 
soboto 26. septembra 2015 za mladino in nedeljo 27. septembra 2015 za člane in veterane. 
Za izvedbo tekmovanja potrebujemo organizatorja, ki bo pripravilo teren in opremo za občinsko tekmovanje 
treh gasilskih zvez. Gasilsko društvo, ki je pripravljeno organizirati tekmovanje naj odločitev sporoči do 01. 
maja 2015. 
 
Točka 6. Zdravniški pregledi 
 
Trenutno imamo glede na potrebno število operativnih gasilcev po kategorizaciji društev z zdravniškim 
pregledom preko 90 % operativnih gasilcev. Tudi v letošnjem letu poteče zdravniški pregled cca 25 
gasilcem, ki jih bomo na zdravniški pregled pošiljali, ko se jim bo iztekel zdravniško spričevalo. Nove 
kandidate pa bomo pošiljali še vedno v jesenskem času. Za pošiljanje na zdravniški pregled bo skrbel tajnik 
gasilske zveze.  
 
Točka 7. Razno 
 

 najprej poročilo poda predsednik gospodarske komisije 

 pregled opreme s strani gospodarske komisije bo v aprili oz. maju 2015 

 pri vlogah za popravilo opreme bo potrebno dodati tudi predračun z oceno stroškov popravila. Sklep o 
tem bo poslan na vsa gasilska društva 

 razdeljen je bil obrazec IPS-211, ki je namenjen sodelovanju gasilcev na intervencijah in vajah, kjer 
sodeluje več gasilskih društev 

 v pripravi so novi odsevni brezrokavniki za vodje intervencij. Ti brezrokavniki bodo v več barvah, ko bo 
vsaka barva pomenila določen nivo (regija, gasilska zveza, sektor, gasilsko društvo) 

 Gasilska zveza Dolomiti je ob dnevu civilne zaščite dobila priznanje Srebni znak Civilne zaščite 

 skupščina Gasilske zveze Dolomiti bo v petek 27. marca 2015 v Polhovem Gradcu 

 pred dnevi je umrl prvi predsednik Gasilske zveze Dolomiti in župan Občine Dobrova-Polhov Gradec 
Lovro Mrak  

 
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


