
REGIJSKI SVET GASILSKIH ZVEZ REGIJE LJUBLJANA 1 
MLADINSKA KOMISIJA 
Ul. Vladimirja Dolničarja 11 
1356 Dobrova 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
1. seje komisije za mladino Regije Ljubljana 1, ki je bila 15. aprila 2013 ob 19.00 uri v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva Dravlje, Kovaška 1, Ljubljana 
 
Prisotni: Anica Birsa – predsednica komisije, Petra Zega – GZ Brezovica, Rado Kuhar – GZ 

Dol-Dolsko, Klemen Zibelnik – GZ Dolomiti, Andrej Kuralt – GZ Ig, Matjaž Mulec – GZ 
Ljubljana, Tea Blatnik – GZ Škofljica, Matej Gruden – GZ Velike Lašče, Saša 
Kovačevič – GZ Vodice 

Ostali prisotni: Franc Bradeško – predsednik Regije Ljubljana I, Iztok Zajc – poveljnik Regije 
Ljubljana I, Franc Zibelnik – tajnik Regije Ljubljana I, Ana Pestotnik – PGD Senožeti, 
Uroš Ciber – GZ Škofljica, Zdenko Jamnik – GZ Brezovica, Franci Jeraj – GZ 
Medvode 

 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Regijska orientacija – pregled razpisa, razdelitev nalog 
3. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo komisije je vodil predsednica mladinske komisije Regije Ljubljana 1 tov. Anica Birsa. 
 
Pred začetkom seje so se predstavili vsi člani mladinske komisije, saj je v nekaterih gasilskih zvezah prišlo 
do sprememb v mladinskih komisijah in so zato tudi v mladinski komisiji Regije Ljubljana I novi člani. 
 
Točka 1. Pregled zapisnika zadnje seje 
 
Kratek povzetek zadnje seje v preteklem mandatu je podala predsednica mladinske komisije. Na zapisnik ni 
bilo pripomb, zato je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Regijska orientacija – pregled razpisa, razdelitev nalog 
 
Tekmovanje v orientaciji bo potekalo v soboto 18. maja 2013 s pričetkom ob 09. 00 uri na območju PGD 
Senožeti v Gasilski zvezi Dol-Dolsko. 
Vsem članom mladinske komisije je bil poslan osnutek razpisa regijske orientacije. Poslani so bili nekateri 
manjši popravki, ki so se vnesli v razpis. Rok za prijavo je 08. maj 2013, do katerega je potrebno plačati tudi 
štartnino v znesku 13 € na ekipo. Do 30. aprila 2013 predsednici mladinske komisije poslati imena sodnikov 
(po 4 iz vsake gasilske zveze, iz GZ Ljubljana dvojno število), od katerih naj bosta 2 sodnika. Redarstvo 
zagotovi organizator. Teste za topografske znake pripravi Tea Blatnik. Ocenjevalni listi naj bodo barvni, 
zaradi prepoznavnosti kategorije in sicer: pionirji – beli, mladinci – zeleni in pripravniki – rumeni. Posvet 
sodnikov bo v ponedeljek 13. maja 2013 ob 19.30 uri v PGD Senožeti. Za merjenje časa so najame 
Orientacijsko društvo Cerkno, ki bo pripravilo elektronsko merjenje časa. 
 
Točka 3. Razno 
 
 regijski kviz bi bil v Gasilski zvezi Ig, vkolikor bomo dobili prostor v Osnovni šoli Ig 
 do naslednje seje se je treba odločiti o članu Mladinskega sveta pri Gasilski zvezi Slovenije 
 Gasilska zveza Ljubljana od 10. do 12. maja 1013 organizira seminar za mentorje mladine. Vkolikor je 

interes po drugih gasilskih zvezah, se povežite s predsednikom mladinske komisije Gasilske zveze 
Ljubljana 

 Gasilska zveza Vodice oz. PGD Šinkov turn tudi v letošnjem letu pripravlja mednarodno izmenjavo z 
gasilci s Hrvaške 



 Klemen Zibelnik predlaga, da bi se seje komisije odvijale po gasilskih zvezah v Regiji Ljubljana I in ne 
vedno na enem mestu 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Tajnik: Predsednica komisije: 
 Franc Zibelnik  Anica Birsa 
 


