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ZAPISNIK 
 
 
9. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 24. septembra 2010 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Boštjan Jurjevčič, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, Izidor 

Tominc 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje komisije za mladino 
2. Organizacija regijskega kviza 
3. Tradicionalna ekskurzija gasilske mladine 
4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 8. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Organizacija regijskega kviza 
 
Organizacija regijskega kviza gasilske mladine je bila v letošnjem letu dodeljena Gasilski zvezi Dolomiti. Po 
planu regijske komisije za mladino bo ta izveden 23. oktobra 2010 na Osnovni šoli Dobrova. Naloga naše 
gasilske zveze oz. naše komisije za mladino je, da v sodelovanju z regijsko komisijo pripravimo prostor v 
šoli, pomagamo pri urejanju prometa ter razdelitvi prehrane. Seveda moramo sodelovati tudi v sodniških 
komisijah, ki so potrebne za ocenjevanje znanja tekmovalcev. Vprašanja za kviz bodo pripravili člani regijske 
komisije za mladino. Priprava prostora bo v petek 22. oktobra 2010 zvečer. Društva naj do 01. oktobra 2010 
sporočijo kandidate, ki bodo sodelovali v sodniških komisijah.  
 
Točka 3. Tradicionalna ekskurzija gasilske mladine 
 
Letošnja ekskurzija gasilske mladine bo po planu naše komisije v nedeljo 07. novembra 2010. V preteklih 
letih smo obiskali skoraj že vsa večja kopališča oz. toplice, predsednik komisije predlaga, da se letos 
ponovno odpeljemo v Terme Olimia v Podčetrtku. Člani komisije so predlog podprli. Na avtobusu se bo 
izvedel kviz, za katerega vprašanja pripravi Janko Koprivec.  



Predsednik komisije pripravi razpis, ki ga članom komisije pošlje po elektronski pošti. Ker pa vsa društva 
nimajo članov v mladinski komisiji, se vsem gasilskim društvom pošlje razpis tudi po navadni pošti. Za 
ekskurzijo se organizirata dva avtobusa. Rok prijav je do 02. novembra 2010 oz. do zasedbe mest na 
avtobusu. 
 
Točka 4. Razno: 
 

• predsednik komisije Klemen Peklaj se je v letošnjem letu preselil v Luče v Zgornjo savinjsko dolino, zato 
se ne more več udeleževati vseh sestankov v naši gasilski zvezi in Regiji Ljubljana I in predlaga, da se 
sestankov Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti udeležuje Janko Koprivec, sestankov regijske 
komisije pa se udeležuje Klemen Zibelnik. Predlog je bil soglasno potrjen  

 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


