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OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
 
 
 
Zadeva:   Poročilo o delu Gasilskega občinskega poveljstva Dolenjske Toplice za leto 

2017 - seznanitev. 
 
 
Namen:  seznanitev članov Občinskega sveta  
 
Faza: / 
 
Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice  

 
Predlagatelj: župan Jože Muhič  
Poročevalec:                  Poveljnik GPO Dolenjske Toplice, Bogdan Muška ml. 
  
Ocena finančnih posledic:  / 
 
Obrazložitev: Za seznanitev članov Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice je Gasilsko 

občinsko poveljstvo Dolenjske Toplice pripravilo poročilo o delu  v letu 2017. 
 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Dolenjske Toplice se je seznanil s poročilom o delu  

Gasilskega občinskega poveljstva Dolenjske Toplice za leto  2017. 
 

Župan 

 Občine Dolenjske Toplice 

Jože Muhič l.r. 
 
 
 

Priloga: 
- Poročilo o delu GPO Dolenjske Toplice za leto 2017 
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POROČILO DELA 

GASILSKEGA POVELJSTVA OBČINE DOLENJSKE TOPLICE ZA LETO 2017 

 

V letu 2017 smo na podlagi pravil gasilske službe preimenovani iz naziva občinsko gasilsko 

poveljstvo v naziv gasilsko poveljstvo občine. Tako kot leta poprej smo nabavili gasilsko-

reševalno opremo v višini prejetih sredstev iz požarnega sklada, namenska sredstva za obnovo 

gasilskih domov so prejeli PGD Dobindol, sredstva za nakup novega vozila za prevoz moštva pa 

PGD Podturn. Na nivoju gasilskega poveljstva občine smo izdali tudi mnenje za nakup 

omenjenega vozila za prijavo sofinanciranja na Gasilski zvezi Slovenije.  

V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti smo v sodelovanju s PGD Soteska organizirali 

občinsko gasilsko tekmovanje, ki je potekalo v nedeljo, 8.10.2017 v Soteski. Nastopajoče ekipe so 

dosegle dobre rezultate.   

Plan razvoja gasilstva je v uveljavi do konca leta 2018. Istega leta je tudi volilno leto, kjer bodo 

novoizvoljeni poveljniki gasilskih društev predlagali in izvolili gasilskega poveljnika občine. 

Novoizvoljeno poveljstvo bo imelo za nalogo sestaviti plan gasilstva v njihovi kandidaturi. 

Intervencije 

V letu 2017 je bilo v naši občini skupno 22 (podatki 2016=19) intervencij, po posredovanju enot 

sledeče; GE Dobindol 7 (2016=4), GE Dolenjske Toplice 20 (2016=13), GE Podturn 11 (2016=5) in 

GE Soteska 6 (2016=9) posredovanj. Eden večjih dogodkov je bil požar v Ekosistemih v Zalogu.  

Enote, ki so sodelovale na požaru v Zalogu so po končanem posredovanju popisale 

uporabljeno opremo in ugotovile, da je bil uničen in izgubljen kar velik del opreme. Po skupnem 

izračunu naj bi bil manko opreme v višini približno 6.852,00 EUR nabavne vrednosti. 

Gasilci iz Dolenjskih Toplic so posredovali na dimniških požarih in preizkusili termo kamero, ki 

smo jo prejeli leta 2016 s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. S to pridobitvijo so zadovoljni, 

navajajo tudi uporabnost, saj lahko z razdalje in vizualno preko zaslona ocenijo območje visokih 

temperatur materialov tik ob dimniku. 

 

 

Zapisal: Primož Žlak, GČ I. stopnje  

občinski gasilski poveljnik 

 


