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ZAPISNIK 
 
 
3. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 15. oktobra 2008 ob 20.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Boštjan Jurjevčič, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec, Izidor Tominc 
Ostali prisotni: Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje komisije za mladino 
2. Pregled tekmovanj v orientaciji 
3. Tradicionalna ekskurzija mladine GZ 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. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 2. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije tov. Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Pregled tekmovanj v orientaciji 
 
Predsednik komisije poda poročilo o udeležbi in izvedbi občinskega in regijskega tekmovanja v orientaciji, ki 
sta bila izvedena na območju naše zveze. Občinskega tekmovanja so se udeležila tri društva z 9 ekipami. 
Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 6 ekip, ki so dosegle odlične rezultate, saj so se 4 ekipe uvrstile na 
državno tekmovanje, kjer so se uvrstile v srednjo tretjino uvrščenih ekip. Vsem članom komisije in ostalim, ki 
so pomagali pri organizaciji obeh tekmovanj se predsednik komisije zahvaljuje za pomoč in sodelovanje. 
 
Točka 3. Tradicionalna ekskurzija mladine Gasilske zveze Dolomiti 
 
V preteklih letih je komisija za mladino v mesecu novembra organizirala ekskurzijo za mladino, ki je združila 
kopanje v toplicah in ogled gasilske enote v bližini. Člani komisije so se odločili, da se letos organizira 
ekskurzija v soboto 15. novembra 2008 s kopanjem v Termah Čatež in ogledom poklicne enote gasilcev v 
Krškem. Pripravi se program ekskurzije, ki se ga pošlje na vsa gasilska društva 
 
 
 



Točka 4. Razno: 
 

• pripravljen je razpis občinskega kviza za gasilsko mladino, ki bo letos v soboto 29. novembra 2008 v 
Osnovni šoli na Brezovici. Pri organizaciji občinskega kviza morajo sodelovati štirje naši člani in sicer 
bodo sodelovali Klemen Peklaj, Aleksandra Bizjan, Jani Koprivec 

 
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 

 


