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ZAPISNIK 
 
 
6. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 14. oktobra 2009 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, Klavdija Dolinar Ottey 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje komisije za mladino 
2. Tradicionalna ekskurzija mladine 
3. Seminar za mentorja mladine 
4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 5. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije tov. Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Tradicionalna ekskurzija mladine  
 
Kot vsako leto je tudi v letošnjem planu v jesenskem času planirana ekskurzija mladine. Predsednik komisije 
je pripravil plan ekskurzije. Predlagal je, da letos obiščemo Terme Moravske toplice. Ekskurzija bo izvedena 
v nedeljo 08. novembra 2009. Zaradi velike razdalje do Moravskih toplic, ki so v Prekmurju, ne bi obiskali 
nobene gasilske organizacije ob poti, zato pa bi na avtobusu izvedli kviz. Strošek ekskurzije je 9,10 € po 
udeležencu. Prijave zbira do 27. oktobra 2009 predsednik komisije Klemen Peklaj. Prijave se zbirajo do 
zasedbe 2 avtobusov, ki bosta imela odhod iz Šentjošta oz. Polhovega Gradca, skupen odhod obeh 
avtobusov iz Dobrove pa bo ob 08.00 uri. 
 
Točka 3. Seminar za mentorja mladine 
 
Seminar za mentorja mladine, ki ga organizira Komisija za mladino Regije Ljubljana I. Seminar bo potekal od 
petka popoldan do nedelje popoldan in sicer od 6. novembra 2009 do 08. novembra 2009 v Bohinju. V 
kolikor ima kdo željo tega seminarja se udeležiti, naj se prijavi do 21. oktobra 2009, cena udeležbe pa je 
42,00 €.  
 
 



Točka 4. Razno: 
 
Predsednik gasilske zveze izpostavi neudeležbo pionirjev PGD Črni vrh na razglasitvi občinskega tekmova-
nja v Polhovem Gradcu in neudeležbe pionirjev PGD Polhov Gradec na regijskem tekmovanju. Svoje videnje 
neudeležbe pionirjev PGD Črni vrh na razglasitvi pojasni mentorica te ekipe Sandra Bizjan, ki poudari da so 
ekipo pionirjev odpeljali domov, kajti čas od nastopa ekipe do razglasitve se jim je zdel predolg, da bi z ekipo 
čakali na tekmovalnem prostoru. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


