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ZAPISNIK 
 
 
8. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 31. marca 2010 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Boštjan Jurjevčič, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec, Klemen Zibelnik, 

Klavdija Dolinar Ottey, Izidor Tominc 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije za mladino 
2. Pomoč pri organizaciji tekmovanja v orientacijskem teku 
3. Organizacija občinskega kviza 
4. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 7. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije tov. Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Pomoč pri organizaciji tekmovanja v orientacijskem teku 
 
Letošnje občinsko tekmovanje v orientacijskem teku bo pripravila Gasilska zveza Brezovica in sicer v 
Notranjih goricah. Kot vsako leto mora tudi letos iz vsake gasilske zveze soditi po 10 sodnikov, ki ni nujno, 
da so s sodniškim izpitom. Zaradi specifičnih disciplin bo posvet sodnikov v četrtek 15. aprila 2010 ob 19.30 
uri v Podpeči. Seznam sodnikov naj člani komisije sporočijo predsedniku komisije do 10. aprila 2010.  
Točka 3. Organizacija občinskega kviza 
 
V letošnjem letu je organizator občinskega tekmovanja v kvizu naša gasilska zveza. Tekmovanje bo v 
soboto 12. junija 2010 na Dobrovi. Za uporabo šolskih prostorov se z ravnateljem šole dogovori Klemen 
Peklaj. 
Vprašanja za mlajše pionirje za teme: drži-ne drži, zgodovino gasilstva, požarno preventivo ter splošna in 
gasilska znanja pripravi Aleksandra Bizjan in Boštjan Jurjevčič. Vprašanja za starejše pionirje za teme: drži-
ne drži, požarno preventivo ter zgodovino gasilstva pripravi Klemen Zibelnik, vprašanja za mladince pa 
pripravi Klavdija Dolinar Ottey. 
Razpis za kviz pripravi Klemen Peklaj, ki se ga bo poslalo na gasilska društva. 
 



Točka 4. Razno: 
 

• Gasilska zveza Ljubljana organizira od 07. do 09. maja 2010 v Bohinju seminar za mentorje, na katerega 
so povabili tudi ostale gasilske zveze v regiji. Prijave zbira Gasilska zveza Ljubljana 

• vsakoletna ekskurzija za mladino bo 07. novembra 2010 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
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