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ZAPISNIK 
 
 
15. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 31. avgusta 2016 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože 

Sečnik, Jože Kožuh, Gregor Peklaj, Bojan Oven, Jure Grjolj, Dominik Jesenko, Peter 
Skopec 
s pooblastilom – Marko Božnar 

Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 12 članov in 1 član s 
pooblastilom, kar pomeni, da je seja poveljstva sklepčna 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij 
4. Pregledi društev 
5. Občinsko tekmovanje 
6. Zdravniški pregledi 
7. Nadaljevalni tečaj za gasilca 
8. Delitev opreme 
9. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 44: dnevni red je bil potrjen s 13 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 14. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 45: zapisnik 14. seje poveljstva so bili potrjeni s 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 veliko aktivnosti je bilo posvečeno pripravam za državno tekmovanje v Kopru 

 orhaniziran je bil sestanek mentorjev ekip, ki so tekmovale v Kopru, kjer so dosegle odlične rezultate 
(pionirke PGD Dvor in člani A PGD Šentjošt – 4. mesto, mladinke PGD Šentjošt in članice B PGD 
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Šentjošt – 9. mesto, pionirji PGD Polhov Gradec – 11. mesto, pionirji PGD Šentjošt in člani B PGD 
Šentjošt – 33. mesto, mladinci PGD Šentjošt 34. mesto) 

 izveden je bil tečaj za delo s helikopterjem, ki sta ga končala 2 tečajnika 

 PGD Polhov Gradec je poslalo vlogo za nabavo novega vozila. Odločajo sem med vozilom GVC 16/15 in 
GVC 16/25. Opravili smo že prvi sestanek, kjer smo jim predstavili sofinanciranje nabave s strani 
Gasilske zveze Dolomiti 

 s strani gospodarske komisije je bil opravljen pregled opreme in tehnike. Ugotovitev je, da je oprema in 
tehnika v društvih dobro vzdrževana 

 zaključen je razpis sofinanciranja nabave zaščitne opreme, na katerega smo se prijavili in pridobili dobrih 
2.900 € 

 po sprejetih novih Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev so nastale spremembe tudi v Vulkanu. O 
tem so bila društva seznanjena z dopisom Gasilske zveze Slovenije 

 
Točka 3. Analiza intervencij 
 
V letošnjem letu je bilo 20 intervencij. Večina teh je bilo manjšega obsega in jih je uspešno zaključilo le 
matično društvo.  
Poveljnik obenem opaža, da društva ne izvajajo praktičnih vaj, saj je le malo društev pošilja poročila o 
izvedenih vajah. Obstaja sicer možnost, da društva izvede vajo, pa ne pošlje poročila.  
 
Točka 4. Pregledi društev 
 
Kot vsako leto, se bodo tudi letos v mesecu oktobru opravili letni pregledi društev, ko društva pripravijo 
pokazno vajo ter pregledamo administrativno delo društva. 
Letošnji pregledi se bodo odvijali po naslednjem razporedu: 
 
- nedelja 02. 10 .2016 ob 08.00 uri PGD Polhov Gradec 
 ob 09.15 uri PGD Šentjošt 
 ob 10.15 uri PGD Butajnova-Planina 
 ob 11.30 uri PGD Črni vrh 
 ob 12.45 uri PGD Zalog 

- nedelja 09. 10. 2016 ob 08.00 uri PGD Podsmreka 
 ob 09.00 uri PGD Dobrova 
 ob 10.15 uri PGD Hruševo 
 ob 11.15 uri PGD Dvor 
 ob 12.30 uri PGD Brezje 

 
Letos bo preglede društev opravila komisija v sestavi: Filip Božnar, Roman Pustavrh, Janez Stanovnik, 
Andrej Droftina in Franc Zibelnik. Poveljniki naj pripravijo vajo, ki jo bo komisija ocenila. Glede na službene 
obveznosti tajnika se bo administrativni del pregleda opravil istočasno oz. drug termin, na kar bodo društva 
pravočasno obveščena. 
 
Točka 5. Občinsko tekmovanje 
 
Občinska tekmovanja v letu 2016 niso izbirna. Razpis, ki ga pripravil tekmovalni odbor, že vključuje nekatere 
discipline, ki bodo v razpisu za leto 2017, ko je tekmovanje izbirno. Razpis je že bil poslan po društvih v 
mesecu juniju. Rok za prijavo ekip je 07. september 2016. Pred  tekmovanjem se bodo morale ekipe prijaviti 
tudi v Vulkanu, na kar boste še obveščeni. 
 
Točka 6. Zdravniški pregledi 
 
V letu 2016 nekaterim operativnim gasilcem poteče zdravniški pregled (večini v mesecu novembru ali 
decembru). V ta namen so predvidena tudi sredstva. Poveljniki so prejeli tudi seznam njihovih članov, ki 
imajo opravljen zdravniški pregled. Vkolikor bo dovolj sredstev bomo na zdravniški pregled poslali tudi nove 
člane. 
 
Točka 7. Nadaljevalni tečaj za gasilca 
 
Do konca leta 2016 je še možno organizirati nadaljevalni tečaj po starem programu izobraževanja. Ker je v 
lanskem in letošnjem letu opravilo osnovni tečaj za gasilca precejšnje število gasilcev, je smiselno 
organizirati za te gasilce tudi nadaljevalni tečaj, ki pa mora biti zaključen do 31. decembra 2016.  
Glede na obseg programa tečaja, se bo le-ta začel 21. oktobra 2016. Tečaj bo v kratkem odprt v Vulkan-u, 
kjer bodo možne prijave do 14. oktobra 2016. Tečaj bo potekal ob petkih popoldan ter ob sobotah in 
nedeljah dopoldne. 
 



Točka 8. Delitev opreme 
 
Pred kratkim smo od Uprave za zaščito in reševanje prejeli 17 pozivnikov, 2 IDA, 1 termo kamero, 2 mobilni 
in 2 ročni radijski postaji. 
Poveljnik predlaga, da se pozivniki razdelijo sledeče: PGD Brezje, PGD Butajnova-Planina, PGD Črni vrh, 
PGD Dvor, PGD Hruševo, PGD Podsmreka, PGD Polhov Gradec, PGD Šentjošt po 2 in PGD Zalog 1 
pozivnik, termo kamero prejme PGD Polhov Gradec, IDA prejme PGD Podsmreka, mobilni postaji dobita 
PGD Dobrova in PGD Zalog, ročni postaji pa PGD Črni vrh in namestnik poveljnika Gasilske zveze Dolomiti 
Roman Pustavrh. 
Poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 46: s 13 glasovi »za« je potrjen predlog delitev opreme 
 
Točka 9. Razno 
 

 v naslednjih dneh smo naprošeni za zagotavljanje varnosti otrok pri osnovnih šolah v Polhovem Gradcu, 
Šentjoštu in Črnem vrhu 

 do 15. septembra 2016 pošljite seznam delujočih pozivnikov v društvih 

 PGD Šentjošt ima še vedno problem s puščanjem cisterne na GVC. Ker je problem že dolgotrajen, se v 
najkrajšem času poveljnik in predsednik gospodarske komisije zadevo ogledata in s predstavniki društva 
se odloči o odpravi napake oz. poškodbe 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


