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ZAPISNIK 
 
 
17. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila dne 30. avgusta 2017 ob 20.00 uri v prostorih 
gasilskega doma na Dobrovi. 
 
Prisotni: Filip Božnar, Igor Pečan, Janez Stanovnik, Andrej Droftina, Klemen Remškar, Jože Kožuh, 

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

Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Sejo je vodil poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar. 
 
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI: poveljnik ugotavlja, da je na seji prisotnih 11 članov in 1 član s 
pooblastilom, kar pomeni, da je seja poveljstva sklepčna 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
2. Pregled prispele pošte 
3. Analiza intervencij 
4. Občinsko tekmovanje 
5. Pregledi društev 
6. Naprava opreme 
7. Razno 

 
Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Filip Božnar je predlagal dnevni red in poveljstvo je sprejelo: 
SKLEP 50: dnevni red je bil potrjen s 12 glasovi »za« 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Poveljstva Gasilske zveze Dolomiti 
 
Kratek pregled zapisnika 16. seje je podal poveljnik Filip Božnar. Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb, 
zato je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 51: zapisnik 16. seje poveljstva so bili potrjeni s 13 glasovi »za« 
 
Točka 2. Pregled prispele pošte 
 
Pregled prispele pošte poda tajnik Franc Zibelnik: 

 za člane organov Gasilske zveze Dolomiti je bila organizirana strokovna ekskurzija v Kranj in Celovec, 
kjer smo si ogledali delo poklicnih gasilcev in gasilsko šolo 

 v juniju je bil opravljen pregled opreme in tehnike s strani gospodarske komisije. Ugotavljajo, da je 
oprema in tehnika solidno vzdrževana 

 PGD Črni vrh je poslalo vlogo za popravilo ročne zavore na vozilu GVV-1. Popravilo je izvršeno 

 PGD Dobrova in PGD Šentjošt sta pripravili proslavo ob okrogli obletnici delovanja. Udeležba gasilcev na 
obeh proslavah je bila dobra 
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 na Igu se začenja tečaj tehničnega reševalca, ki ga obiskujejo 3 člani, Na tečaju morajo imeti zdravniško 
spričevalo 

 Osnovna šola Polhov Gradec nas prosi za varovanje otrok ob začetku šolskega leta. Sektor Polhov 
Gradec in PGD Šentjošt je varovanje organiziral 

 v javni obravnavi je bila nova Tipizacije gasilskih vozil. Rok za pripombe je bil 20. avgust 2017 

 zaključen je Razpis za sofinanciranje zaščitne opreme, poslane so že bile pogodbe. Gasilska zveza 
Dolomiti bo iz tega razpisa dobila 713 € 

 
Točka 3. Analiza intervencij 
 
V letošnjem letu je bilo že 44 intervencij, med njimi 2 večji in sicer gozdni požar na Lovrencu in požar 
stanovanjskega objekta na Hrastenicah. Povečalo se je število požarov na 26, prometnih nesreč je bilo 8, 
tehničnih intervencij je bilo5 in pomoč z AED-jem tudi 5. Skupno je bilo opravljenih cca 2800 ur. Opaža se, 
da manjka javljanje enote ob izvozu iz gasilskega doma in prihoda na mesto intervencije, zato se dogaja da 
ReCO alarmira tudi sosednje društvo, katerega pomoč marsikdaj ni potrebna. 
Poveljnik PGD Podsmreka Bojan Oven ima pripombo na delo ReCO ob kresovanju v Podsmreki, ko je bilo 
le-to prijavljeno, pa je bil po prijavi mimo vozečega sprožen alarm domačega društva. 
 
Točka 4. Občinsko tekmovanje 
 
Organizator letošnjega izbirnega občinskega tekmovanja je Gasilska zveza Brezovica. Tekmovanje mladine 
bo potekalo pri osnovni šoli Brezovica, člansko pa pri podjetju Špan. Rok za prijavo ekip je sreda 06. 
septembra 2017 z možnostjo odpovedi teden dni kasneje. 
Za ekipe, ki se bodo uvrstile na regijsko tekmovanje se organizira avtobusni prevoz. 
 
Točka 5. Pregledi društev 
 
Kot je tradicija, se v mesecu oktobru opravijo letni pregledi društev, ko društva pripravijo in izvedejo vajo po 
zamisli poveljnika društva ter pregleda administrativno delo društva. 
Letošnji pregledi se bodo odvijali po naslednjem razporedu: 
- nedelja 08. 10 .2017 ob 08.00 uri PGD Črni vrh 
 ob 09.00 uri PGD Zalog 
 ob 10.00 uri PGD Polhov Gradec 
 ob 11.15 uri PGD Dvor 
 ob 12.30 uri PGD Hruševo 

- nedelja 15. 10. 2017 ob 08.00 uri PGD Butajnova-Planina 
 ob 09.00 uri PGD Šentjošt 
 ob 10.30 uri PGD Brezje 
 ob 11.30 uri PGD Dobrova 
 ob 12.45 uri PGD Podsmreka 

 
Ali se bo administrativni del pregleda opravil istočasno ali ne, je odvisno od službenih obveznosti tajnika 
gasilske zveze. O tem oz. o ločenem delu administrativnega dela bodo društva pravočasno obveščena. 
 
Točka 6. Nabava opreme 
 
V finančnem planu so predvidena tudi sredstva za nabavo opreme. Glede na razpoložljiv znesek za nabavo 
opreme, poveljnik predlaga, da se društvo I. ktg nabavi oprema v znesku 1300 €, društvom II. ktg v znesku 
2300 € in društvu III. ktg v znesku 3000 €. Spisek opreme pošljite najkasneje do 13. septembra 2017. 
Priporočamo, da nabavimo predvsem zaščitno opremo, PGD Polhov Gradec pa namesto opreme namenimo 
finančna sredstva v višini 2300 € za nabavo novega vozila. 
Ker se ugotavlja, da je vedno več intervencij, kjer je potreba uporabe defbrilatorja, se Občini Dobrova-Polhov 
Gradec se pošlje dopis, da nabavijo še nove defibrilatorje, predvsem za odročnejše dele občine, kot so Črni 
vrh ali Butajnova, kjer preteče preveliko časa, da pride pomoč z defibrilatorjem iz Polhovega Gradca ali 
Šentjošta. 
Poveljnik PGD Polhov Gradec Jure Grjolj pa pojasni nastalo situacijo s prodajo IDA Drager, ki so jih prejeli 
na zadnji seji in so bili nabavljeni s sredstvi požarnega sklada. Ker imajo v društvu ostale dihalne aparate 
Auer, so se odločili, da ta dva dihalna aparata prodajo in za novo vozilo nabavijo dihalne aparate Auer. 
Zavedajo se, da so napravili napako in bi najprej te dihalne aparate ponudili ostalim društvom v gasilski 
zvezi.   
Po razpravi je poveljstvo sprejelo: 
SKLEP 52: s 12 glasovi »za« se potrdi zneske po društvih za nabavo opreme 
 
 
 
 



Točka 7. Razno 
 

 za zadnjo sejo v letu predsednik predlaga, da je to skupna seja z upravnim odborom 

 poveljnik PGD Podsmreka Bojan Oven pojasni, da so bili 3 njihovi člani prisotni na komemoraciji v spomin 
gasilcem, ki so izgubili življenje ob gašenju požara na Kornatih 

 poveljnik PGD Polhov Gradec Jure Grjolj predstavi aktivnosti pri nabavi novega gasilskega vozila v 
Polhovem Gradcu 

 poveljnik PGD Dobrova Igor Pečan pa povabi vsa društva na meddruštveno vajo v počastitev 
praznovanja 120 letnice društva, ki je bila predvidena že v mesecu maju in je bila prestavljena na jesenski 
čas. Vajo bodo pripravili v soboto 30. septembra 2017 

 poveljniki so prejeli seznam gasilcev z opravljenimi zdravniškimi pregledi. Ker nekaterim poteče 
zdravniško spričevalo, bodo le-ti napoteni na ponovni pregled. Poveljniki bodo prejeli napotnice za 
zdravniške preglede članov, ki jim le-ta poteče in se bodo sami dogovorili za datum pregleda. Pregledi 
morajo biti opravljeni do konca leta 

 konec oktobra pripravljamo posvet predsednikov, poveljnikov in tajnikov na temo priprave na volitve v letu 
2018 

 
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri. 
 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Filip Božnar 
 


