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

Z A P I S N I K 
 
 
2. seje poveljstva Regije Ljubljana I, ki je bila 09. septembra 2013 ob 18.00 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, 
Lado Prebil – GZ Horjul 

 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. seje poveljstva Regije Ljubljana I 
2. Regijsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta 
3. Izobraževanje – tečaj za vodjo enot 
4. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. Sejo je vodil poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc. 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 1. seje poveljstva Regije Ljubljana I 
 
Kratek povzetek zapisnika 1. 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. Regijsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta 
 
Letošnje regijsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta je izbirno tekmovanje za udeležbo na državnem 
tekmovanju v letu 2014. Na poziv po organizatorju tekmovanja se ni prijavila nobena gasilska zveza. V tem 
tekmovanju bodo sodelovale vse gasilske zveze, razen Gasilske zveze Horjul. 
Regijsko tekmovanje bo potekalo: 
 za mladino v soboto 28. septembra 2013 v organizaciji GZ Vodice v Polju pri Vodicah 
 za člane in starejše gasilce v nedeljo 29. septembra 2013 v organizaciji GZ Ljubljana na Brnčičevi pri 

Gorenju 
Po razpravi o poteku tekmovanja je Regijsko poveljstvo sprejelo naslednje sklepe: 
 pri teoretičnem delu oz. reševanju testov ekipe lahko sodelujejo brez čelade in delovnega pasu 
 poveljniki gasilskih zvez naj pošljejo seznam sodnikov, ki so uspešno opravili testiranje in so pripravljeni 

soditi na tekmovanju Alojzu Koscu na e-mail: alojzij.kosec@gmail.com do 20. septembra 2013 
 prijave morajo gasilske zveze poslati najkasneje do 22. septembra do 18.00 ure na e-mail: 

gzdolomiti@gmail.com 
 mladinske ekipe lahko na tekmovanju uporabljajo modre čelade (niso obvezne gasilske čelade) 
 Regija Ljubljana I bo krila stroške: dnevnic in prehrane sodnikov, medalj in pokalov, diplom, nagrade 

organizatorju  
 za mladinsko tekmovanje se naroči tudi reševalno vozilo z ekipo, katerega strošek plača Regija Ljubljana I 
 ekipe, ki se ne udeležijo razglasitve ne dobijo diplom za sodelovanje, vkolikor se uvrstijo na prva tri mesta 

pa ne prejmejo medalj ali pokalov. Strošek medalj oz. pokalov pa se zaračuna gasilski zvezi 
 tekmovalci lahko uporabljajo le rokavice, ki so s spodnje strani (na dlani) usnjene 
 na tekmovanju se lahko uporabljajo le ročniki Φ 12 mm 
 sodniki, ki sodijo na tekmovanju ne smejo tekmovati 
 
Točka 3. Izobraževanje – tečaj za vodjo enot 
 
Tudi v letošnjem letu se je pokazala potreba po organizaciji tečaja za vodjo enot. Po zbranih prijavah, ki so jih 
poveljniki prinesli s seboj, je kandidatov preko 35.  
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Kandidate je potrebno prijaviti preko programa Vulkan in sicer do datuma sprejemnega testiranja, ki bo v torek 
24. septembra 2013 ob 18.00 uri. Tečaj pa se bo začel 08. oktobra 2013 in bo potekal 3x tedensko (torek, 
sreda, četrtek) do 21. novembra 2013. Verjetno v mesecu decembru pa je še en dan praktičnih vaj na Igu. 
Tečaj bo potekal v gasilskem domu v Sori, kjer je na razpolago vsa oprema. 
 
Točka 4. Razno 
 
 poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc čestita ekipam za uspeh na olimpiadi v Franciji, kjer je ekipa članov A 

PGD Žažar dosegla 2. mesto, PGD Šentjošt 60. mesto, ekipa mladink PGD Zbilje pa je dosegla 4. mesto 
 prav tako se poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc zahvali vsem gasilskim zvezam in gasilskim društvom 

za sodelovanje pri gašenju požara na Trstelju ter poveljnikom podelil zahvale za sodelovanje. Poveljnik GZ 
Medvode Franci Jarc poda pripombo, da se v bodoče pridobi informacija, če je v takem primeru aktiviran 
državni načrt, kajti s tem vprašanjem se srečujejo na terenu 

 poveljnik Regije Ljubljana I poroča o sestavljanju komisij na Gasilki Zvezi Slovenije. Od našega predloga, 
ki smo ga poslali, bodo v raznih komisijah sodelovali: Rajko Jazbec, Jože Vidmar, Vinko Tomc, Marjan 
Židan 

 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
Tajnik: Poveljnik: 
 Franc Zibelnik  Iztok Zajc 
 


