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ZAPISNIK 
 
 
4. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 21. januarja 2009 ob 19.30 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, Robert Čuden, Izidor 

Tominc 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje komisije za mladino 
2. Plan dela za leto 2009 
3. Organizacija smučarskega tekmovanja 
4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj: Predlagal je dnevni red 
na katerega ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 3. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije tov. Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Plan dela za leto 2009 
 
Komisija bo nadaljevala z organizacijo že stalnih aktivnosti mladine tudi v letošnjem letu. Tako bi organizirali: 
• smučarsko tekmovanje, vkolikor bodo snežne razmere dopuščale 
• spomladanske športne igre 
• občinski kviz za mladino 
• občinsko tekmovanje v orientaciji 
• ekskurzija za mladino v jesenskem času 
 
Točka 3. Organizacija smučarskega tekmovanja 
 
Smučarsko tekmovanje se bo organiziralo v soboto 14. februarja 2009 ob 09.00 uri na smučišču v Šentjoštu. 
Razpis je pripravljen in se ga pošlje po društvih. Rok prijav je do 04. februarja 2009 na Gasilsko zvezo 
Dolomiti. Polovico stroškov udeležbe tekmovalcev plača Gasilska zveza Dolomiti, ostalo polovico pa 
tekmovalci sami. Na spletni strani Gasilske zveze Dolomiti bo v sredo 11. februarja 2009 objavljeno, ali 
tekmovanje bo ali bo odpadlo. 



Občinsko smučarsko tekmovanje je izbirno za udeležbo na regijskem smučarskem tekmovanju, ki bo tudi 
letos na Soriški planini. V kolikor bo občinsko tekmovanje odpadlo, se takoj po 14. februarju 2009 pošlje 
članom komisije dopis, da lahko prijavijo tekmovalce za regijsko tekmovanje, katerega se lahko udeležijo po 
3 smučarji v vsaki kategoriji. Regijskega tekmovanja se bodo udeležili tisit, ki se bodo prej prijavili. 
 
Točka 4. Razno: 
 
• Aleksandra Bizjan predlaga, da gasilska zveza ovrednosti delo članov komisij pri organizaciji tekmovanj in 

drugih dejavnosti 
• Janko Koprivec predlaga, da Gasilska zveza Dolomiti pošlje predsedniku PGD Dobrova Francu Mačku 

zahvalo za vložen trud pri organizaciji občinskega in regijskega tekmovanja v orientaciji 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


