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ZAPISNIK 
 
 
7. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 27. januarja 2010 ob 19.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Jani Koprivec, Klavdija Dolinar Ottey 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik, Primož Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje komisije za mladino 
2. Plan dela za leto 2010 
3. Organizacija smučanja 
4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 6. 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 2010 
 
V letu 2010 bomo pripravili vsa občinska tekmovanja, to je smučarsko tekmovanje, tekmovanje v orientaciji 
in kvizu pa skupaj z Gasilsko zvezo Brezovica in Gasilsko zvezo Horjul. Regijska komisija za mladino je že 
določila datume regijskih tekmovanj in sicer bo smučarsko tekmovanje 06. marca 2010 na Soriški planini, 
tekmovanje v orientaciji bo 05. ali 12. 06. 2010 v Gasilski zvezi Medvode, gasilski kviz za mladino pa 23. 
oktobra 2010 v naši gasilski zvezi. 
Občinsko tekmovanje v orientaciji bo 17. aprila 2010 v Gasilski zvezi Brezovica. Datum za občinski kviz 
bomo določili kasneje, vendar mora biti organiziran vsaj 14 dni pred regijskim kvizom, tako, da bo kviz v 
začetku oktobra. Organizator tega kviza pa je naša gasilska zveza. 
V mesecu novembru pa naj bi organizirali tudi tradicionalno ekskurzijo mladine. Datum in smer bo določena 
kasneje. 
 
Točka 3. Organizacija smučanja 
 
Občinsko smučarsko tekmovanje bomo organizirali v Šentjoštu 13. februarja 2010 s startom ob 9.00 uri. Sta-
rtnina, ki znaša 8 € (zajema pa smučarsko karto, medalje in čaj), društva plačajo na Gasilsko zvezo Dolomiti 
do 10. februarja 2010, prijave pa prav tako sprejema Gasilska zveza Dolomiti do 09. februarja 2010. Katego-



rije so enake, kot bodo tekmovale na regijskem tekmovanju v smučanju. Na to tekmovanje se uvrstijo prvi 
trije iz občinskega tekmovanja. Startnino za udeležence regijskega tekmovanja bo plačala Gasilska zveza 
Dolomiti. 
 
Točka 4. Razno: 
 
Pod to točko ni bilo razprave.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


