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ZAPISNIK 
 
 
5. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 15. aprila 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, Izidor Tominc 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije za mladino 
2. Spomladanske športne igre 
3. Občinsko tekmovanje v orientaciji 
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 4. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 4. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije tov. Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Spomladanske športne igre 
 
Da bi se z mladino ukvarjali tudi v spomladanskem času, ko ni večjih aktivnosti razen kviza in orientacije, za 
katere v naši gasilski zvezi ni velikega zanimanja, bi se za mladino organizirale športne igre.  
Športne igre za mladino bi se pripravile v soboto 06. junija 2009 na športnem igrišču v Gaberju. Rezervni 
datum zaradi morebitne zasedenosti igrišča pa je 13. junij 2009. Pripravili bi enotno kategorijo za starost od 
7 do 16 let. Tekmovali pa v malem nogometu s petimi igralci ter vodenju žoge okoli stožcev. Na prve tri ekipe 
se pripravijo pokali. Pripravi se razpis in se ga pošlje na vsa društva, ki lahko sodelujejo z neomejenim 
številom ekip. Prijave se zbirajo do 25. maja 2009. 
 
Točka 3. Občinsko tekmovanje v orientaciji 
 
Občinsko tekmovanje v orientaciji letos organizira Gasilska zveza Horjul. Tekmovanje bo potekalo 25. aprila 
2009 na Vrzdencu. Iz vsake gasilske zveze mora na tekmovanju sodelovati 10 sodnikov. Vsak sodnik naj 
ima s sabo štoperico, radijsko postajo in gasilsko delovno obleko. 
 
 



Točka 4. Razno: 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


