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

Z A P I S N I K 
 
 
3. seje mladinske komisije Regije Ljubljana 1, ki je bila 03. junija 2013 ob 19.30 uri v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva Podpeč, Gasilska zveza Brezovica 
 
Prisotni: Anica Birsa – predsednica komisije, Petra Zega – GZ Brezovica, Mihaela Plestenjak 

– GZ Dolomiti, Andrej Kuralt – GZ Ig, Dominik Bradeško – GZ Medvode, Matej 
Gruden – GZ Velike Lašče, Saša Kovačevič – GZ Vodice 

Ostali prisotni: Franc Bradeško – predsednik Regije Ljubljana 1, Iztok Zajc – poveljnik Regije 
Ljubljana I, Franc Zibelnik – tajnik Regije Ljubljana 1, Klemen Zibelnik – član 
mladinskega sveta GZ Slovenije, Zdenko Jamnik – GZ Brezovica, Luka Škarja – GZ 
Dol-Dolsko, Gregor Mrdjen – GZ Ljubljana, Jana Zakrajšek – GZ Velike Lašče, Vit 
Žerjal – GZ Škofljica 

 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 2. seje 
2. Analiza regijske orientacije 
3. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo komisije je vodil predsednica mladinske komisije Regije Ljubljana I tov. Anica Birsa. 
 
Točka 1. Pregled zapisnika 2. seje 
 
Kratek povzetek 2. seje mladinske komisije poda predsednica mladinske komisije. Na zapisnik 2. seje 
mladinske komisije ni bilo, zato je bil soglasno potrjen 
 
Točka 2. Analiza regijske orientacije 
 
Po končanem tekmovanju v orientaciji je opravljena analiza: 
 po pritožbi ekipe Notranje gorice-Plešivica je bil popravljen vnos rezultata, ki pa ni vplival na razvrstitev 
 Gasilska zveza Ljubljana pojasni, da sodniki na kontrolnih točkah ne bi smeli priganjati ekip, da čimprej 

opravijo nalogo. Sodniki so priganjali tiste ekipe, ki so zavlačevali z izvajanjem nalog na posameznih 
kontrolnih točk 

 glede na to, da se je elektronsko merjenje časa zelo dobro obneslo, se preveri možnost nakupa te 
naprave 

 poveljnik Regije Ljubljana I Iztok Zajc pohvali organizatorja za dobro izvedbo tekmovanja 
 predsednica mladinske komisije Anica Birsa se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri izvedbi regijskega 

tekmovanja v orientaciji 
 predsednica mladinske komisije predlaga, da se ekipam, ki se ne udeležijo razglasitve ne podeli diplome 

za sodelovanje oz. odsotnost na razglasitvi lahko opravičijo s pisnim opravičilom ob prijavi 
 ker je državno tekmovanje v orientaciji v Slovenskih goricah, se od prijavljenih ekip pridobi mnenje, ali so 

za skupni avtobusni prevoz 
 
Točka 3. Razno 
 
 regijski kviz za mladino bo v 19. ali 26. oktobra 2013 v Osnovni šoli na Igu  
 
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
Tajnik: Predsednica komisije: 
 Franc Zibelnik  Anica Birsa 
 


