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

Z A P I S N I K 
 
 
4. seje mladinske komisije Regije Ljubljana 1, ki je bila 18. septembra 2013 ob 19.00 uri v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva Dol pri Ljubljani, Gasilska zveza Dol-Dolsko 
 
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, Saša Kovačevič – GZ Vodice 

Ostali prisotni: Iztok Zajc – poveljnik Regije Ljubljana I, Zdenko Jamnik – GZ Brezovica 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 3. seje 
2. Pregled razpisa za regijski kviz 
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 3. seje 
 
Pregled zapisnika 3. seje je podala Anica Birsa. Vse prisotne je seznanila, da je bila 14. septembra 2013 
državna orientacija in da avtobusni prevoz na to tekmovanje poravna Regija Ljubljana I. Izrekla je čestitke 
vsem ekipam, saj je bila večina ekip v prvi polovici uvrščenih. 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zapisnik je bil potrjen. 
 
Točka 2. Pregled razpisa za regijski kviz 
 
Člani komisije so po e-pošti prejeli lanski regijski razpis, ki je poleg državnega razpisa osnova za letošnji 
razpis za regijski kviz.  

 kviz bo 19. oktobra 2013 v Osnovni šoli Ig  

 rok prijav je 8. oktober 2013 na Gasilsko zvezo Dolomiti.  

 startnina bo 14 € na ekipo  

 tekmovalci morajo obvezno imeti novo mladinsko izkaznico, pripravniki lahko že člansko izkaznico 

 obvezna je gasilska delovna obleka, v nasprotnem primeru ekipa tekmuje izven konkurence 

 obvezni so copati 

 ekipa in mentor s seboj prinesejo pisala 

 pritožbe so možne 15 min po opravljeni zadnji vaji 

 ekipe prinesejo s seboj na A komisijo izpolnjene prijavne liste 

 morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti 

 ker je Ižanska cesta zaprta, je potrebno v razpis navesti, da je možen obvoz čez Škofljico ali Podpeč 

 pri pripravi posameznih nalog je potrebno paziti, da se uporablja slovnično pravilne besede (npr. lestev in 
ne lojtra, vedrovka in ne brentača) ter da se upoštevajo okrajšave (npr. IDA) 

 zadolžitve za teste (poslati do 8. oktobra 2013 Anici Birsa in Francu Zibelniku): 

 drži / ne drži pripravi Dominik Bradeško 

 zgodovino gasilstva pripravi Rado Kuhar 

 požarno preventivo pripravi Saša Kovačevič 

 gasilska znanja pripravi Matjaž Mulec 

 prehrano naroči regija, medalje in pokale naroči Anica Birsa, priznanja uredi Franc Zibelnik. 

 sodniki: vsaka gasilska zveza je zadolžena, da na tekmovanje pošlje 1 sodnika – imena poslati do 08. 
oktobra 2013 (ni nujno, da je bil sodnik letos na testiranju, mora pa imeti licenco). 

 naslednja seja bo na Igu, 14. oktobra 2013 ob 19.00 uri, takrat bo tudi posvet sodnikov. 
 



Sprejeli smo tudi naslednji: 
SKLEP: Stroške kviza krije regija, razen nagrad redarjem in stroškov potrošnega materiala, potrebnega za 
izvedbo tekmovanja, ki se krijejo iz prispevka organizatorju (300 eur). 
 
Točka 3. Razno 
 

 na Mladinski svet podajamo predlog, da se državni kviz izvede v spomladanskih mesecih 

 na vabila za seje je potrebno napisati naslov PGD, kjer poteka seja. 

 zadolžitve članov komisije na regijskem kvizu dogovorimo na naslednji seji. 

 Gasilska zveza Vodice ima občinski kviz po roku prijav za regijski kviz. Saša K. pošlje informativne prijave 
na Gasilsko zvezo Dolomiti do postavljenega roka, ko izvedejo tekmovanje (11.10.2013) pa pošlje prave 
prijave. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala: Predsednica komisije: 
 Petra Zega  Anica Birsa 
 


