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ZAPISNIK 
 
 
11. seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 19. oktobra 2011 ob 19.00 uri v prostorih 
Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Klemen Peklaj, Klemen Zibelnik, Izidor Tominc, Darja Gerjol 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje komisije za mladino 
2. Organizacija tradicionalne ekskurzije gasilske mladine 
3. Razno 
 
Sejo je vodil predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti Klemen Peklaj. 
 
Točka 1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje komisije za mladino 
 
Kratek povzetek zapisnika 10. seje komisije za mladino je podal predsednik komisije Klemen Peklaj. Na 
zapisnik prisotni niso imeli pripomb, zato je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 2. Organizacija tradicionalne ekskurzije gasilske mladine 
 
V preteklih letih smo že obiskali Terme Olimia, Moravske toplice, Terme Čatež, kopališče Žusterna. Za 
letošnjo ekskurzijo sta bili predlagani dve destinaciji in sicer Terme Čatež in kopališče Žusterna. Po razpravi 
so se člani komisije odločili za Terme Čatež.  
Ekskurzija za mladino se organizira v soboto 12. novembra 2011 z odhodom ob 08.00 uri z Dobrove. 
Predsednik komisije se pozanima v Termah Čatež o možnosti kosila na kopališču in o ceni.Avtobusi bodo s 
starta odpeljali nekoliko prej, tako da bodo na Dobrovi ob 08.00 uri. Organizirata se dva avtobusa. Pri 
prijavah, ki se zbirajo na Gasilski zvezi Dolomiti do 02. novembra 2011 oz. do zapolnitve prostih mest na 
obeh avtobusih, imajo prednost društva, ki so se udeležila občinskega tekmovanja. Društva morajo 
prispevek za ekskurzijo na transakcijski račun Gasilske zveze Dolomiti ali z gotovino do srede 09. novembra 
2011. 
Med vožnjo proti Termam Čatež se na avtobusu pripravi kviz, za katerega pripravi vprašanja Klemen 
Zibelnik. 
Avtobusa pri LPP-ju naroči Franci Zibelnik. 
 
 
 
 



Točka 3. Razno: 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                                     Predsednik komisije: 
 Franc Zibelnik                                                                                                          Klemen Peklaj 


