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

ZAPISNIK
2. seje komisije za mladino Regije Ljubljana 1, ki je bila 13. maja 2013 ob 19.30 uri v prostorih
Prostovoljnega gasilskega društva Senožeti, Gasilska zveza Dol-Dolsko
Prisotni:

Ostali prisotni:

Anica Birsa – predsednica komisije, Petra Zega – GZ Brezovica, Rado Kuhar – GZ
Dol-Dolsko, Mihaela Plestenjak – GZ Dolomiti, Stane Trobec – GZ Horjul, Andrej
Kuralt – GZ Ig, Dominik Bradeško – GZ Medvode, Tea Blatnik – GZ Škofljica, Matej
Gruden – GZ Velike Lašče, Saša Kovačevič – GZ Vodice
Franc Bradeško – predsednik Regije Ljubljana 1, Franc Zibelnik – tajnik Regije
Ljubljana 1, Simon Selan, Andrej Lukančič, Zdenko Jamnik – GZ Brezovica, Janez
Žvab, Štefan Levstek, Grega Boštjančič, Ana Pestotnik, Gregor Pirc, Peter Frantar –
GZ Dol-Dolsko, Klemen Droftina, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, Katarina Plestenjak
– GZ Dolomiti, Jože Kraševec – GZ Ig, Franci Jeraj, Gašper Nere, Marjan Klemenčič
– GZ Medvode, Mitja Matjaž, Andrej Nered, Vit Žerjal – GZ Škofljica, Štefan Kunstelj,
Nina Vertačnik, Gašper Škerjanec, Marjan Pipan – GZ Vodice

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Posvet sodnikov za orientacijo
Pregled zapisnika zadnje seje
Regijska orientacija – razdelitev nalog
Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sejo komisije je vodil predsednica mladinske komisije Regije Ljubljana 1 tov. Anica Birsa.
Točka 1. Posvet sodnikov za orientacijo
Na današnjo sejo so bili vabljeni tudi sodniki, ki bodo sodili na regijskem orientacijskem teku v soboto 18.
maja 2013 na območju PGD Senožeti. Predsednica komisije pojasni vse tekmovalne naloge za vse
kategorije.
Novost na tekmovanju bo elektronsko merjenje časa, kjer bodo tekmovalci imeli čip, s katerim se bodo
tekmovalci sami merili čas na posameznih kontrolnih točkah. Ker je tak način merjenja časa prvič na takem
tekmovanju, se na spletni strani GZ Dolomiti objavi navodila za uporabo. Čipi bodo tekmovalcem razdeljeni
na startu. Vsi sodniki naj imajo s seboj radijske postaje, stoperice in pisala. Ekipa, ki zamudi na start lahko
starta ob koncu tekmovanja.
Točka 2. Pregled zapisnika zadnje seje
Kratek povzetek 1. seje mladinske komisije poda predsednica mladinske komisije. Mladinska komisija GZ Ig
se je dogovorila z Osnovno šolo Ig, tako, da bo letošnji regijski kviz potekal v organizaciji GZ Ig. Drugih
pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil soglasno potrjen
Točka 3. Regijska orientacija – razdelitev nalog
Na podlagi poslanih spiskov sodnikov, je predsednica mladinske komisije pripravila sodniške komisije za
posamezne kontrolne točke. Člani mladinske komisije bodo sodelovali v sprejemni in obračunski komisiji.
Manjkajo še vprašanja za temo Naprave in oprema za gašenje požarov. Pripravi jih Franci Jeraj in jih do
srede 15. maja 2013 pošlje tajniku Regije Ljubljana 1.
Namesto nove mladinske izkaznice, imajo lahko tekmovalci izpis iz Vulkana ali spodnji del obrazce za izdajo
gasilske izkaznice

Točka 4. Razno
 ker je priporočilo da člani Mladinskega sveta pri Gasilski zvezi Slovenije niso starejši od 29 let, je
predsednica komisije na prejšnji seji predlagala, da na današnji seji določimo svojega predstavnika za
mladinski svet. Predsednik Regije Ljubljana 1 Franc Bradeško predlaga za našega predstavnika Klemna
Zibelnik. Predlog je bil soglasno potrjen
 predsednica komisije apelira na vse člane komisije, da v svojih gasilskih zvezah pritegnejo čimveč
mentorjev mladine, da se udeležijo posveta za mentorje, ki je vsako leto v Zrečah. V bodoče naj bi s tega
posveta udeležili vsaj člani mladinske komisije Regije Ljubljana 1
 v mesecu juniju 2013 bo tradicionalno srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine v Trogiru, ki se ga
bosta udeležili ekipi iz Zbilj in Rudnika. Ekipa Šinkovega turna pa je prva v čakalni vrsti
Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.
Tajnik:
Franc Zibelnik

Predsednica komisije:
Anica Birsa

