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Z A P I S N I K 
11. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 22. 6. 2020, ob 17. uri, v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

PRISOTNI ČLANI MS GZS: Renata Rupreht, Katarina Petač, Marko Katern, Amir Mehadžić, Nina 

Kotar, Andreja Zupančič, Mitja Ivančič, Nika Zibelnik, Klemen Zibelnik, Dominik Bunderla, 

Darjan Domadenik, Valerija Mirt, Janja Pesjak, Lavra Slatenšek, predstavnik gorenjske regije. 

 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Maja Sekavčnik, Špela Alič, Anja Rupnik, Tomaž Volfand 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje MS 

3. Poročilo iz seje UO GZS 

4. Izvolitev delegata za Plenum GZS 

5. Državni kviz gasilske mladine 2020 

6. Vprašanja in pobude 

7. Razno 

- Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

- Plan dela MS do konca mandata 

- Taborjenja in letovanja 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sejo je vodila predsednica MS GZS Renata Rupreht. Predsednica ugotovi, da je seja sklepčna, 

saj je prisotnih 14 članov MS. Najprej je dala besedo g. Slavku Sakelšku, ki je prišel predstaviti 

projekt Žogarija. Predsednica je predlagala dnevni red, ki smo ga vsi prisotni dobili po e pošti.  

Po predstavitvi g. Slavka Sakelška se je odprla debata o predstavljenem projektu. Članom MS 

se zdi projekt privlačen in poučen. Oddaja Žogarija je dejansko namenjena mladostnikom, v 

njej bi se lahko brezplačno predstavilo delo in organiziranost gasilcev. Snemanje oddaj naj bi 

se odvijalo septembra in oktobra 2020. 

Na predlog dnevnega reda prisotni niso imeli pripomb. 

Sklep 11/1: Mladinski svet soglasno sprejema in potrjuje dnevni red 11. seje. 
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Sklep 11/2: Mladinski svet je naklonjen izvedbi projekta Žogarija. Projekt se predstavi UO 

GZS. 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Mladinskega sveta GZS 

Pri pregledu zapisnika je predsednica Renata Rupreht povzela sklepe. Pripomb ni bilo. 

Sklep 11/3: MS soglasno sprejema in potrjuje zapisnik 10. seje. 

 

Ad 3. 

Poročilo iz seje UO GZS 

Predsednica MS je podala poročilo iz seje UO GZS. Poudarila je, da ni dobila nobenih smernic, 

kako naj bi mi delali z mladino. Sporočili so ji, da ni uradnih smernic samo za delo gasilske 

mladine in da naj delamo po smernicah NIJZ. Povedala je, da je prišlo do nejasnosti pri izvedbi 

Državnega gasilskega kviza mladine 2020. 

 

Sklep 11/4: MS soglasno sprejme sklep, da se državni kviz, v kolikor bo mogoče, izvede v 

soboto, 7. 11. 2020. 

 

Sklep 11/5: MS se do ponedeljka, 7. 9. 2020, odloči ali bo organiziran državni kviz ali ne. 

 

Sklep 11/6: V primeru, da se državni kviz letos ne izvede, gre prihodnje leto cikel za kviz od 

začetka (zvezna, regijska, državno tekmovanje) po novem razpisu za leto 2020. 

 

Sklep 11/7: V primeru, da se državni kviz ne izvede, ostane organizacija državnega kviza tudi 

v letu 2021 v isti regiji. 

 

Sklep 11/8: Na spletni strani GZS je potrebno objaviti obvestilo o odpovedi državne 

orientacije. 

 

Ad 4. 

Izvolitev delegata za Plenum GZS 
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Predsednica MS sporoči, da moramo na Plenum GZS 19. 9. 2020 v Šentjerneju poslati tri 

predstavnike. 

 

Sklep 11/9: MS za svoje delegate predlaga in potrdi naslednje člane: Amirja Mehadžića, 

Andrejo Zupančič, Valerijo Mirt. 

Ad 5. 

Državni kviz gasilske mladine 2020 

Razprava in sklepi glede Državnega kviza gasilske mladine 2020 so bili sprejeti že pod 3. točko 
dnevnega reda.  
 

Ad 6. 

Vprašanje in pobude 

Pod točko vprašanja in pobude je član Mitja Ivančič predstavil, kako je zamišljen program 

strokovne ekskurzije članov MS GZS. 

 

Sklep 11/10: Izlet članov MS GZS se izvede v soboto, 22. 8. 2020 oz. 29. 8. 2020. 

 
Ad 7. 

Razno (Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte, plan dela MS do konca 

mandata, taborjenja in letovanja) 

Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

Predsednica se obveže, da bo kontaktirala Dušana Pavlija in se poskušala dogovoriti, da se 

izvede delavnica v septembru 2020 (5. 9. 2020, 26. 9. 2020). 

Sklep 11/11: Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte se izvede v septembru 

2020. 

 

Plan dela MS do konca mandata 

Predsednica predstavi katere projekte ima MS v načrtu do konca našega mandatnega obdobja. 
Želi si, da bi sodelovali na bazarju, Žogariji, da bi bil izpeljan izlet članov MS; posebno pozornost 
nameni pripravi razpisa za kviz in orientacijo 2021. Predlaga, da razpisa za državni kviz in 
orientacijo pripravi ista skupina kot v letu 2020. 
 

Taborjenja in letovanja 

Člani MS GZS izpostavijo težavo, ki bo zaradi situacije s Covidom letos nastala pri izplačevanju 

sredstev iz doplačilne znamke. Zavzamejo se, da se izračuna enoten ključ, po katerem se bo 

delilo sredstva. Zaradi situacije s covid-19, se številne dejavnosti z gasilsko mladino, ki so 
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sofinancirane iz doplačilne znamke, ne izvajajo oz. se niso izvedle. Razpis je bil objavljen pred 

epidemijo in omejevalnimi ukrepi, zato so nekatere aktivnosti vendarle bile izpeljane in je 

pošteno, da izvedene projekte tudi finančno ovrednotimo. Ker je/bo v posameznem sklopu 

izvedeno bistveno manj aktivnosti, sredstva za posamezni sklop pa bodo približno enaka kot v 

preteklih letih, bi tako lahko prišlo do tega, da bi organizatorji prejeli občutno previsoke 

zneske. Npr.: do sedaj sta bila izvedena dva regijska kviza. V zadnjih letih je bilo za ta sklop 

namenjenih cca. 18.000 €. Po obstoječem delitvenem ključu bi si ta znesek organizatorja 

razdelila. V Mladinskem svetu zato predlagamo, da se v doplačilni znamki uporabijo povprečne 

vrednosti zadnjih treh let. Pri orientaciji, kvizu in regijskih strokovnih posvetih mladinskih 

mentorjev se je pri izračunu najprej od skupnega zneska odštel znesek, ki ga organizator 

prejme za organizacijo, preostali znesek pa se je delil s številom ekip oz. udeležencev. Pri 

ostalih projektih fiksnega zneska za organizacijo ni, zato se je skupni znesek delil neposredno 

s številom udeležencev. Pri ostalih sklopih – regijska pokalna tekmovanja GŠTD in regijska 

tekmovanja GŠTD – ostanejo delitve nespremenjene, saj vsebujejo le fiksne zneske za 

organizacijo. Ostanek sredstev se razdeli v prihodnjih letih. Pri drugem razpisu, razpisu za 

letovanja in taborjenja, ni sprememb, saj tu organizator lahko pridobi največ 50% upravičljivih 

stroškov, kar ni odvisno od števila preostalih prijaviteljev.  

Sklep 11/12:  V razpisu sofinanciranja programov za gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij 

iz sredstev doplačilne znamke 2019 se, zaradi situacije s covid-19, spremenijo delitveni ključi 

sredstev, ki so bili določeni na podlagi povprečja zadnjih treh let. - Pri regijskem kvizu regija 

za organizacijo prejme 100 € ter 21,89 € / udeleženo ekipo, - pri regijski orientaciji za 

organizacijo prejme 150 € in 24,31 € / udeleženo ekipo, - pri regijskih strokovnih posvetih 

mladinskih mentorjev prejme regija za organizacijo 100 € in 6,09 € / udeleženca/dan ter - pri 

ostalih projektih prejme prijavitelj 4,07 € / udeleženca/dan. Vsi ostali kriteriji ostanejo 

nespremenjeni. Ostanek sredstev se razdeli v prihodnjih letih.  

 

Sklep 11/13: Razpis za sofinanciranje letovanj in taborjenj gasilske mladine v letu 2020 

ostane nespremenjen. 

 

Igre za otroke 

Predsednica predstavi novosti pri gasilskih igrah (domine). Člani smo mnenja, da je igra 

domine bolj primerna za predšolske otroke in da naj pripravijo še igro o kvizu in orientaciji, ki 

so jo obljubili na posvetu mentorjev v Zrečah. 

 
Ob zaključku seje se člani dogovorijo za okviren datum prihodnje seje. 
 
Sklep 11/14: Prihodnja seja bo v drugem tednu septembra 2020. 
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Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

 

 Zapisala: 

 Janja Pesjak Predsednica MS: 

 Renata Rupreht 


