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Z A P I S N I K 
13. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala z uporabo video 

konferenčnega sistema zoom, dne 7. decembra 2020 ob 18. uri. 

 

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, Špela Alič, Anja Rupnik, Tomaž 

Volfand 

 

ODSOTNI: Maja Sekavčnik  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje in 12. korespondenčne seje 

3. Gasilska doplačilna znamka, taborjenja in letovanja 2020 in razpis za leto 2021 

4. Posvet mentorjev gasilske mladine 2021 

5. Vprašanja in pobude 

6. Razno 

 

Predsednica mladinskega sveta vse prisotne lepo pozdravi. Predstavi dnevni red s katerim se vsi 

strinjajo. 

 

Ad 1. 

Sklep št. 1: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi dnevni red 13. seje Mladinskega  

sveta. 

 

Ad 2. 

Oba zapisnika omenjenih sej so člani MS dobili po elektronski pošti. 

Sklep št. 2: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 11. seje in 12.  

korespondenčne seje. 
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Ad 3. 

Zaradi trenutne situacije, je vloge za sofinanciranje pregledala tri članska komisija v sestavi: 

Renata Rupreht, Klemen Zibelnik in Nevenka Kerin. Na GZS je bilo poslanih zelo malo vlog, 

kar je bilo pravzaprav pričakovano. Zavrnjena je bila vloga pomurske regije, saj je na računu 

bil prikazan nakup alkohola. Dominik Bunderla je podal pripombo, da se tudi na posvetu 

mentorjev GZS pije alkohol in vprašal, zakaj ni bil opozorjen, da je na računu alkohol. Renata 

Rupreht mu odgovori, da je ta razpis v veljavi že nekaj časa, da se je v preteklosti sicer 

opozarjalo, da alkohol ne sodi na račun. Spomnila je, kakšne težave so bile v preteklosti, ko 

so na računih bile ogromne količine alkohola. Na posvetu mentorjev GZS se NE toči alkohola, 

prav tako se ne financira s strani Mladinskega sveta. Alkohol pijejo v času po uradnem delu in 

si ga vsak udeleženec kupi sam, na to pa člani MS nimamo vpliva.  

 

Sklep št. 3: Mladinski svet sprejme in potrdi razdelitev sredstev iz gasilske doplačilne  

znamke. 

 

Sklep št. 4: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi razpis za sofinanciranje letovanj in  

taborjenj gasilske mladine v letu 2021. 

 

Sklep št. 5: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi razpis za sofinanciranje programov za  

gasilsko mladino na nivoju gasilskih regij iz sredstev gasilske doplačilne znamke 2021. 

 

 

Ad 4. 

Predsednica pove, da se je pred kratkim udeležila Nacionalnega spletnega posveta 

Mladinskega sveta Slovenije, ki je potekal s pomočjo aplikacije zoom. Pove, da je bila nad 

posvetom zelo navdušena in prišla je na idejo, da bi nekaj podobnega organiziral tudi MS GZS. 

Vsi vemo, da posveta v tradicionalni obliki ne bo mogoče izvesti. Svoje mnenje je dala v 

razpravo. 

Člani MS podpirajo idejo in so mnenja, da je nujno potreben stik z mentorji. Člani bodo 

poskušali najti zanimive teme in predavatelje, se pozanimali o možnosti izvedbe posveta preko 

spleta. Posvet bi izvedli v drugi polovici februarja. 

Posvet mentorjev bi, v običajni obliki, izvedli takoj, ko bi to dopuščale epidemiološke razmere, 

saj ključno noto igra druženje. 

  

Sklep št. 6: Mladinski svet soglasno podpre idejo o izvedbi spletnega posveta gasilskih 

mentorjev. Predsednici sveta sporočijo morebitne teme in predavatelje do 28. 12. 2020. 
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Ad 5. in 6. 

Predsednica predlaga, da se točki združita. Predsednica je pohvalila trud in angažiranost 

Klemna Zibelnika, ki je pred kratkim izvedel virtualni kviz, ki je bil namenjen celotni populaciji. 

Večina članov se strinja, da omenjenega kviza ni možno oz. je zelo težko izvesti kot 

tekmovanje. Pod vprašajem bi bila izvedba na nižjih nivojih, saj je za tako izvedbo potrebno 

kar nekaj računalniškega znanja iz programiranja. Klemen pravi, da udeležit se takega kviza ni 

težava, je pa ogromna težava tak kviz ustvarit. 

Člani MS so razpravljali tudi o različnih možnih načinov izvedbe tekmovanj v letu 2021. Podajali 

so različne ideje o katerih so razpravljali: 

- zamenjava terminov za izvedbo državnega tekmovanja v kvizu in orientaciji, 

- pustimo termine kot so bili do sedaj in čakamo na ugodno epidemiološko sliko, 

 

Člani se strinjajo, da se kviz na podoben način izvede v spomladanskem delu vendar ne kot 

tekmovanje ampak zgolj kot sodelovanje. Predlagajo, da se najboljše ekipe v vsaki kategoriji 

simbolično obdari (knjiga, slikanica, obesek … ). 

 

Predsednica pove, da je leto ostalo kar nekaj denarja in sicer iz doplačilne znamke 64.531,11 

€ in iz sofinanciranja letovanj in taborjenj 77. 189,56 €. Predlaga, da bi se napisal razpis za 

sofinanciranje opreme za delo za gasilsko mladino in bi se ta denar razdelil glede na pogoje, ki 

bi jih določili v razpisu. Vsi člani se s tem strinjajo. Predsednica bo predlog podala vodstvu GZS 

in v kolikor se bosta predsednik in poveljnik z omenjeno idejo strinjala, bomo določili delovno 

komisijo, ki bo sestavila razpis. 

Člani MS svoje predloge, ideje kaj sofinancirati oz. kako čim boljše porabiti denar pošljejo 

predsednici do 28. 12. 2020. 

Državno tekmovanje v gasilski orientaciji bi izvedli klasični obliki, če bodo seveda razmere to 

dopuščale.  

Lavra Slatenšek pove, da so na novi spletni strani še vedno objavljene preventivne značke, ki 

pa se ne izvajajo več, saj imamo nov program za delo z  mladino. Prav tako pove, da pod 

zavihkom mladina niso več objavljeni Temeljni program za delo z mladino, navodila in povzetek 

iz posveta. 

 

Nika Zibelnik sprašuje kako je s tekmovanji v naslednjem letu, se že kaj ve glede letnic. 

 

Janjo Pesjak zanima, kako je z izobraževanjem za mladino. Eno društvo v njeni regiji ima kar 

nekaj otrok, ki že imajo znanja za pionir I in II, vendar so stari že 14 let. Morajo tečaje opravljati 

po vrsti?  Da, tečaje je potrebno izvest po vrsti, ne glede na starost otrok. Če so otroci stari 14 
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in več let je dobro razmisliti ali tečaje izvedemo od začetka ali otroci počakajo na tečaj 

pripravnik. 

 

Andreja Zupančič pove, da dolenjske regije ni na spletni strani pod zavihkom mladina. 

 

Nino Kotar zanima ali ima Klemen dostop do objav na spletni strani GZS. 

 

Sklep št. 7: Mladinski svet se soglasno strinja, da državnega tekmovanja v gasilskem kvizu 

ne izvedemo v tradicionalni obliki. 

 

Sklep št. 8: Mladinski svet soglasno podpre idejo o izvedbi virtualnega kviza za gasilsko 

mladino in predlaga UO GZS obravnavo in sprejem predloga. 

 

Sklep št. 9: Mladinski svet soglasno podpre idejo o razdelitvi ostanka denarja od doplačilne 

znamke. Predsednica s predlogom seznani vodstvo GZS.  

 

 Zapisala: 

 Renata Rupreht Predsednica MS: 

 Renata Rupreht 


