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

Z A P I S N I K 
 
 
5. seje mladinske komisije Regije Ljubljana 1, ki je bila 14. oktobra 2013 ob 19.00 uri v prostorih 
Prostovoljnega gasilskega društva Ig, Gasilska ulica 39, Gasilska zveza Ig 
 
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, Matej Gruden – GZ Velike Lašče 

Ostali prisotni: Franc Bradeško – predsednik Regije Ljubljana I, Iztok Zajc – poveljnik Regije 
Ljubljana I, Franc Zibelnik – tajnik Regije Ljubljana I, Zdenko Jamnik – GZ Brezovica, 
Vit Žerjal – GZ Škofljica, Gašper Škrjanec – GZ Vodice 

 
Dnevni red: 
 
1. Posvet sodnikov za regijski kviz 
2. Pregled zapisnika 4. seje 
3. Dogovor o zadolžitvah članov komisije za regijski kviz 
4. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo komisije je vodil predsednica mladinske komisije Regije Ljubljana I tov. Anica Birsa. 
 
Točka 1. Posvet sodnikov za regijski kviz 
 
Na osnovi poslanih predlogov sodnikov za regijski kviz gasilske mladine je predsednica mladinske komisije 
sestavila ocenjevalne komisije za teoretični in praktični del kviza. Predsednica mladinske komisije Anica 
Birsa podrobno predstavi discipline na praktičnem delu tekmovanja. Vprašanja, ki so postavili sodniki, smo 
sproti razjasnili, tako, da so sodniki seznanjeni z delom ocenjevanja na nalogah. Tudi za teoretični del kviza 
je sodnikom poznano delo na posameznih točkah. 
Dogovorjeno je še bilo: 
 ekipe se opozori, da je uporaba mobilnega telefona prepovedana, zato naj jih imajo tekmovalci v žepu ali 

jih oddajo mentorju. Vkolikor ekipa ne bo upoštevala navodila bo sledila diskvalifikacija 
 ekipam pionirjev na zahtevo mentorja lahko sodnik prebere nalogo 
 sodniki naj na ocenjevalne liste pišejo čitljivo 
 časovni rok trajanja posameznega dela kviza bo 45 minut 
 
Točka 2. Pregled zapisnika 4. seje 
 
Pregled zapisnika 4. seje je podala predsednica komisije Anica Birsa. Ker na zapisnik ni bilo pripomb, je bil 
zapisnik potrjen. 
 
Točka 3. Dogovor o zadolžitvah članov komisije za regijski kviz 
 
Člani mladinske komisije bodo sodelovali najprej na sprejemni A komisiji, potem pa bodo popravljali teste iz 
pisnega dela kviza. 
V komisijo za pritožbe se imenujejo Anica Birsa, Andrej Kuralt in Klemen Zibelnik. 
Razglasitev bo predvidoma ob 13.00 uri. 
 
Točka 4. Razno 
 

 naslednja seja mladinske komisije bo na Črnem vrhu v petek 29. novembra 2013 

 regijsko tekmovanje mladine v smučanju bo v soboto 25. januarja 2014. Rok prijav do 14. januarja 2014 
na Gasilsko zvezo Dolomiti. Razpis za tekmovanje bo pripravljen na naslednji seji 

 



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


