Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
14. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala z uporabo video
konferenčnega sistema zoom, dne 14. 1. 2021 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, Darjan Domadenik,
Valerija Mirt, Špela Alič, Anja Rupnik, Dominik Bunderla

ODSOTNI: Maja Sekavčnik, Lavra Slatenšek, Janja Pesjak

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 13. seje
Komisija za pripravo razpisa za razdelitev sredstev iz doplačilne znamke
Posvet mentorjev gasilske mladine 2021
Razno

Predsednica mladinskega sveta Renata Rupreht je vse prisotne lepo pozdravila in nam
predstavila dnevni red, s katerim smo se vsi prisotni strinjali. Povedala je, da je vodstvo GZS
seznanila z izvedbo virtualnega kviza in posveta mentorjev, na kar ni bilo pritožb in se z izvedbo
kviza in posveta v virtualni obliki strinjajo.
Ad 1.
Sklep št. 1: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi dnevni red 14. seje Mladinskega sveta.

Ad 2.
Zapisnik zadnje seje smo vsi vabljeni dobili po elektronski pošti.
Sklep št. 2.: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 13. seje.
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Ad 3.
Kot smo govorili že na prejšnji seji je od doplačilne znamke iz leta 2020, ostalo nekaj denarja.
Za razdelitev ostanka denarja bi bilo potrebno oblikovati nov razpis, na podlagi katerega bi se
razdelil preostanek denarja. Za enotnejšo pripravo razpisnih pogojev smo člani sestavili
tričlansko komisijo, v sestavi: Marko Katern, Darjan Domadenik in Mitja Ivančič.
V razpis je potrebno vključiti varovalko, kjer bo določena minimalna in maksimalna vrednost
sofinanciranja. Razpis naj poteka preko Vulkana. V roku enega meseca se od predlagane
komisije pričakuje pripravljen razpis.
Sklep št. 3.: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi tričlansko komisijo za pripravo razpisa
v sestavi: Marko Katern, Darjan Domadenik in Mitja Ivančič.

Ad. 4
Belokranjska in pomurska regija sta proti izvedbi virtualnega kviza mladine in posvet
mentorjev. Rešitev vidijo v sprostitvi ukrepov in izvedbi navedenega v obliki kot smo jo bili
vajeni do sedaj.
Virtualni kviz gasilske mladine bi izvedli v drugi polovici marca, na podoben način, kot ga je že
izvedel Klemen Zibelnik pred novim letom. Vsak član mladinske komisije bo prispeval svoj del
vprašanj, po enakem razporedu, kot smo ga imeli za lanski državni kviz. Razpored bo Renata
posredovala na naše elektronske naslove.
Virtualni posvet mentorjev, bi izvedli 27. 2. 2021, omejitve glede števila udeležencev, bi bile
enake kot prejšnja leta. Člani Mladinskega sveta smo predlagali različne predavatelje in teme,
ki zanimajo mentorje po regijah. Na podlagi zbranih predlogov smo se odločili za naslednje
teme:
•
•
•

Stiske otrok v času epidemije ali kaj na temo o čustveno-vedenjskih motnjah. (Staš
Žnidar, z njim bo stik navezala Katarina Petač)
Uporaba spletnih medijev (poiščemo še predavatelja)
Predstavitev različnih spletnih programov (Zoom – Renata Rupreht, Skribble – Klemen
Zibelnik)

Sklep št. 4.: Mladinski svet bo izvedel 27. 2. 2021 virtualni posvet preko video konferenčnega
sistema zoom.

Ad. 4
•

Renata bo opozorila predsednika Koroške regije (Maja Sekavčnik) iz katere prihaja
članica MS GZS, saj redno izostaja iz udeležbe na naših sejah.
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•

•

Katarina Petač poroča, da se je v njihovi regiji pojavilo vprašanje, kdaj lahko
pričakujemo priporočila za izvedbo temeljnih programov za mlade na daljavo (tako kot
je bilo poslano za članska izobraževanja, da bi bilo tudi za mlade). Pri odgovoru smo bili
člani MS GZS enotni, da posebnih smernic ne bo, saj so cilji in dejavnosti že zelo dobro
zapisani sedaj. Praktični del pa se bo izvedel, ko bodo razmere to dopuščale.
Klemen Zibelnik je na koncu seje izvedel še delavnico predstavitve interaktivne table,
katere so bile kupljene po regijah.

Zapisala članica MS GZS:

Predsednica MS GZS:

Nika Zibelnik

Renata Rupreht
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