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ZAPISNIK 
 
 
1. konstitutivne seje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti, ki je bila 23. aprila 2013 ob 20.00 uri v 
prostorih Gasilske zveze Dolomiti na Dobrovi. 
 
Prisotni: Rok Sečnik, Mihaela Plestenjak, Janko Koprivec, Klemen Zibelnik, Primož Božnar, Jože 

Umek 
Ostali prisotni: Marjan Peklaj, Franc Zibelnik 
 
Predlagan dnevni red: 
 
1. Konstituiranje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti 
2. Izvolitev člana v komisijo za mladino Regije Ljubljana I 
3. Razno 
 
Sejo je pričel predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj in vodil sejo do izvolitve predsednika 
komisije. Predlagal je dnevni red na katerega ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
Točka 1. Konstituiranje komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti: 
 
Predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj je podal sestavo komisije za mladino Gasilske zveze 
Dolomiti v kateri so na predlog prostovoljnih gasilskih društev naslednji člani: Luka Urbančič – PGD Brezje, 
Rok Sečnik – PGD Butajnova-Planina, Mihaela Plestenjak – PGD Črni vrh, Jani Koprivec – PGD Dobrova, 
Klemen Zibelnik – PGD Dvor, Primož Božnar – PGD Hruševo, Gašper Pleško – PGD Podsmreka, Klemen 
Hribernik – PGD Polhov Gradec, Jože Umek – PGD Šentjošt in Gregor Trobec – PGD Zalog. 
Za predsednico komisije za mladino Gasilske zveze Dolomiti se je predsednik Gasilske zveze Dolomiti že 
predhodno dogovoril z Mihaelo Plestenjak, ki je bila na Skupščini Gasilske zveze Dolomiti potrjena tudi za 
članico Upravnega odbora Gasilske zveze Dolomiti kot predstavnico mladine. Predlog je bil soglasno potrjen. 
Za podpredsednika komisije je bil predlagan Klemen ZIbelnik, ki je bil tudi soglasno potrjen. Po potrditvi je 
predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj obema čestital in jima zaželel uspešno vodenje komisije v 
tem mandatu. 
 
Točka 2. Izvolitev člana v komisijo za mladino Regije Ljubljana I: 
 
Za predstavnika člana komisije za mladino pri Regiji Ljubljana I je bil predlagana predsednica komisije za 
mladino Mihaela Plestenjak. Predlog je bil soglasno potrjen. 
 
 
 
 



Točka 3. Razno: 
 
� predsednica komisije poda plan dela komisije za mladino za leto 2013, ki je bil potrjen že na Skupščini 

Gasilske zveze Dolomiti 
� predsednik Gasilske zveze Dolomiti Marjan Peklaj pojasni, da bo Gasilska zveza Dolomiti za ekskurzijo 

financirala avtobusni prevoz, ostale stroške pa morajo kriti udeleženci sami 
� Klemen Zibelnik pojasni, da je bil preteklo soboto izvedeno občinsko tekmovanje v orientaciji in da je 

potrebno do 08. maja 2013 prijaviti ekipe na regijsko tekmovanje, do 30. aprila pa je potrebno predsednici 
regijske mladinske komisije sporočiti imena sodnikov, ki bodo sodili na tem tekmovanju. Ekipe prijavi na 
Regijo Ljubljana I predsednica komisije Mihaela Plestenjak, imena sodnikov pa posreduje Klemen 
Zibelnik. V letošnjem letu je naša gasilska zveza organizator občinskega kviza gasilske mladine, ki naj bi 
bil še v spomladanskem času. Zato se je potrebno dogovoriti za uporabo prostorov v eni izmed osnovnih 
šol, pripraviti razpis v sodelovanju z ostalima gasilskima zvezama. Na teh tekmovanjih je potrebno 
sodelovanje tudi vseh članov komisije 

 
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
 
Tajnik:                                                                                                            Predsednica komisije za mladino: 
 Franc Zibelnik                                                                                                 Mihaela Plestenjak 

 


