
REGIJSKI SVET GASILSKIH ZVEZ REGIJE LJUBLJANA I 
REGIJSKO POVELJSTVO 
Ul. Vladimirja Dolničarja 11 
1356 Dobrova 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
1. seje poveljstva Regije Ljubljana I, ki je bila 24. aprila 2013 ob 18.30 uri v prostorih Gasilske zveze Dolomiti, 
Ul. Vladimirja Dolničarja 11 na Dobrovi 
 
Prisotni: Iztok Zajc – poveljnik Regije Ljubljana I, Boštjan Marinko – GZ Brezovica, Janez Žvab – GZ 

Dol-Dolsko, Filip Božnar – GZ Dolomiti, Andrej Auber – GZ Ig, Cveto Šumec – GZ 
Ljubljana, Milan Rajf – GZ Škofljica, Rudi Rupar – GZ Velike Lašče, Alojzij Kosec – GZ 
Vodice 

Ostali prisotni: Franc Bradeško – predsednik Regije Ljubljana I, Franc Zibelnik – tajnik Regije Ljubljana I 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 11. seje poveljstva Regije Ljubljana I 
2. Tekmovanje za Memorial Matevža Haceta 
3. 16. kongres in parada 
4. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. Sejo je vodil poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc. 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 11. seje poveljstva Regije Ljubljana I 
 
Kratek povzetek zapisnika 11. seje poveljstva Regije Ljubljana I je podal poveljnik Iztok Zajc. Ker prisotni na 
zapisnik niso imeli pripomb, ga je poveljnik dal v potrditev in je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 2. Tekmovanje za Memorial Matevža Haceta 
 
Tekmovanja v letu 2013 so izbirna tekmovanja za udeležbo na državnem tekmovanju leta 2014.  
 poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc predlaga za pomočnika za tekmovanja Alojza Kosca, ki je bil 

soglasno potrjen.  
 regijsko tekmovanje mladine bo v soboto 28. septembra 2013, tekmovanje članov in starejših članov pa v 

nedeljo 29. septembra 2013. 
 gasilska zveza, ki želi organizirati regijsko tekmovanje naj sporoči do 30. junija 2013 
 tekmovalci morajo biti opremljeni po Pravilih gasilske službe oz. kot je predpisano v Pravilih za tekmovanja 
 identifikacija mladinskih ekip je samo z novo izkaznico, članske ekipe pa z gasilsko izkaznico 
 nagrado organizatorju, pokale, medalje in dnevnice sodnikov financira Regija Ljubljana I 
 rok prijav na regijsko tekmovanje je nedelja 22. september 2013  
 
Poveljnik pojasni, da so se na letošnjo gasilsko olimpiado uvrstile 3 ekipe iz naše regije in sicer: mladinke 
PGD Zbilje ter člani A PGD Žažar in PGD Šentjošt. Olimpiada bo potekala v Mulhousu v Franciji. Regija 
Ljubljana I organizira avtobusni prevoz z ogledom tekmovanja ter predhodno ogledom Europaparka, 
avtomobilske tovarne (oboje blizu Mulhousa), 3x prenočevanje v hotelu. Odhod avtobusa bo v sredo 17. julija 
2013 v večernih urah iz Ljubljane, povratek pa preko Švice in Italije v nedeljo 21. julija 2013 v večernih urah. 
Cena udeležbe je 180 €. Obvestilo je bilo že bilo poslano po vseh gasilskih zvezah. 
V mesecu novembru pa se pripravi tudi srečanje za vse ekipe, ki so sodelovale v kvalifikacijah za olimpiado. 
 
Točka 3. 16. kongres in parada 
 
V soboto 25. maja 2013 bo v Kopru potekal XVI. kongres Gasilske zveze Slovenije. Prvič bo to dogodek, ki bo 
potekal samo en dan. Ob zaključku bo organizirana parada enot, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, 
seveda bo največ udeležencev gasilcev. Po sklepu Štaba operative Gasilske zveze Slovenije naj bi se iz 
vsake regije parade udeležilo cca 150 gasilcev. Vsaka gasilska zveza Regije Ljubljana I naj bi sodelovala z 
10-12 gasilci, GZ Ljubljana pa s cca 30 gasilci. V tej kvoti niso zajete članice in praporji. Zbor gasilcev bo ob 
17.00 uri, začetek parade pa ob 18.00 uri. Članice in praporji bodo formirali svoj ešalon. Udeležba je obvezno 
v svečani uniformi. Gasilska zveza Ljubljana organizira poskusno korakanje 11. ali 12. maja 2013 pri Policijski 
akademiji v Tacnu. 



Podrobne informacije bodo poveljniki dobili, ko jih bo poslala Gasilska zveza Slovenije. 
 
Točka 4. Razno 
 
Na Gasilski zvezi Slovenije pri Upravnem odboru in Poveljstvu deluje več komisij in sicer pri upravnem odboru 
delujejo: mladinski svet, svet članic, svet veteranov, komisija za zgodovino požarnega varstva in gasilstva ter 
kulturne dejavnosti, komisija za priznanja in odlikovanja, komisija za informatiko in komisija za statusna 
vprašanja; pri poveljstvu pa delujejo: komisija za izobraževanje in usposabljanje, komisija za preventivo, 
komisija za požare v naravi, komisija za tekmovanja, komisija za nevarne snovi, komisija za tehniko, komisija 
za reševanje na vodi in iz vode, komisija za industrijsko gasilstvo in komisija za enote širšega pomena 
Gasilske zveze vkolikor imate kandidate za te komisije pripravite predloge in jih boste posredovali, ko bo 
Gasilska zveza Slovenije to zahtevala, na Regijo Ljubljana I 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Iztok Zajc 
 


