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ZAPISNIK 
 
 
2. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 14. maja 2008 ob 19.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Aleksandra Bizjan, Klemen Zibelnik, Klavdija Dolinar Ottey, Primož 

Jankovec 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Plan dela za leto 2008 
2. Organizacija občinskega tekmovanja v orientaciji 
3. Obravnava Pravilnika o delovanju komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti 
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. Plan dela za leto 2008 
 
Plan dela je podal predsednik komisije za mladino Klemen Peklaj. Predlaga, da bi se tudi v poletnem času 
organizirale aktivnosti za mladino. V drugi polovici avgusta bi se organizirala družabno srečanje mladine z 
kakšno delavnico. 
 
Točka 2. Organizacija občinskega tekmovanja v orientaciji 
 
V letošnjem letu vrstni red organizacije občinskega tekmovanja v orientaciji pripada naši gasilski zvezi. To 
tekmovanje bo v soboto 31. maja 2008 na Dobrovi. Izbrana je proga, ki bo potekala od osnovne šole po 
gozdu mimo starega zdravstvenega doma, s ciljem spet pri osnovni šoli. Za organizacijo tega tekmovanja 
moramo zagotoviti zadostno število predvsem redarjev in sodnikov na kontrolnih točkah. Zato naj bi iz 
vsakega društva sodelovala po 2 člana. 
 
Točka 3. Obravnava Pravilnika o delovanju komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti 
 
Osnutek Pravilnika o delovanju komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti so člani komisije prejeli z 
vabilom za to sejo. Na osnutek niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili. 
 
 
 



Točka 4. Razno: 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 

 


