Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
15. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala z uporabo video
konferenčnega sistema MiTeam, dne 23. 2. 2021 ob 19. 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, Maja Sekavčnik, Lavra Slatenšek, Janja
Petek
ODSOTNI: /

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 14. seje
Razpis virtualnega kviza
Poročilo komisije za pripravo razpisa (ostanek sredstev iz doplačilne znamke)
Zadnje informacije za posvet mentorjev gasilske mladine 2021
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 15. seje Mladinskega sveta.

Ad 2.
Zapisnik zadnje seje smo vsi vabljeni dobili po elektronski pošti. Razen tega, da med prisotnimi
člani ni zapisanega Dominika Bunderla, drugih pripomb na zapisnik ni.

Sklep št. 2.: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 14. seje s popravki
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Ad 3.
Virtualni državni gasilski kviz gasilske mladine 2021 je pripravljen in bo aktiven od petka 12.
marca, od 0:00 do nedelje, 21. marca, do 15:00. Na tekmovanje se lahko člani prijavijo že prej
vendar se naloge aktivirajo šele 12. marca od 0:00 dalje. Klemen opozarja, da se navodila
oziroma razpis dobro prebere saj so določene omejitve (čas, število prisotnih,…). Razpis se
pošlje Nevenki, da ga objavi na spletni strani GZS. Člani MS GZS pa naj razpošljejo razpis po
svojih regijah, da bi se kviza udeležilo čim več mladine, saj s tem obnavljajo svoje znanje.
Po zaključku tekmovanja se bo izvedel žreb udeležencev katerim se bodo podelile praktične
nagrade (družabna igra Gasilska brigada, zvezki, torbe z odsevnim trakom, obeski,…).

Sklep št. 3.: Mladinski svet soglasno sprejme sklep, da se razpis za Virtualni kviz gasilske
mladine 2021 pošlje Nevenki, in se objavi na spletni strani GZS.

Ad. 4
Določene stvari glede razpisa je potrebno še preveriti pri Nevenki. Renata pravi, da je denar
namensko predviden za mladino in da ko bo razpis narejen, bo denar namensko dodeljen za
sofinanciranje opreme za delo z gasilsko mladino.
Komisija naj pripravi razpis in ga posreduje še v skupino MS GZS, da ostali člani pregledamo in
komentiramo ali kaj predlagamo.

Sklep št. 4.: Delovna skupina pripravi razpis za sofinanciranje opreme za delo z gasilsko mladino
do 15. 3. 2021.

Ad. 5
Trenutno je na virtualni posvet mentorjev prijavljenih okoli 120 mentorjev. Ker je zanimanje
za prijave iz nekaterih regij oziroma zvez, ki so že zapolnjene, se prijave podaljšajo še za en
dan. Klemen to uredi v programu, da se lahko prijave še izvedejo, ostali člani pa obvestijo
mentorje po svojih regijah, da imajo še en dan časa za prijave.
Kar se tiče glede vprašanj za predsednika in poveljnika ter posamezne predavatelje je
najboljše, da se ta vpisujejo pod ''Chat'' in jih nato moderator filtrira in posreduje naprej.
Torej lahko udeleženci sproti postavljajo vprašanja, vendar se na začetku izpostavi, da naj
imajo udeleženci izključene mikrofone.
Klemen pove, da se na koncu posveta v ''chat'' vsem udeležencem pošlje anketa, katero
izpolnijo, da se dobi povratna informacija glede posveta. Prav tako se med posvetom ali na
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koncu povedo tudi osnovne informacije glede virtualnega kviza. Povezavo na virtualni posvet
dobijo prijavljeni udeleženci dan ali dva dni pred posvetom na svoje elektronske naslove.
Ad. 6
Predsednica pove, da je po mailu prejela igro oz. kviz o gasilcih, ki je narejena po principu igre
Slovenija, ki se je menda zelo dobro prodajala glede na njeno ceno (100 €). Igra bo vsekakor
šla na trg. Trenutno je njihova želja, da se širšo javnost seznani predvsem s področja
preventive. Cenovno bi spadala v nižji rang, cca 10 € za paket. Imajo pa željo, da se igra
nadgradi v to smer, da bi bila uporabna ne samo za gasilce ampak tudi širše. Fond bi črpali iz
prodane igre Gasilska brigada (od vsake prodane igre so dali v ta fond 1 €). Idejo za kviz o
gasilcih so črpali iz spleta kot tudi iz gasilskega kviza (spletna stran GZS). Od mladinskega sveta
želijo da se trditve, ki jih označujejo za pravilne, pregledajo in preverijo ali so pravilne.
Špeli, Anji in Maji se to zdi sporno kot izkoriščanje neprofitne organizacije za njihov profit od
igre.
Potrebno bi bilo predlagati sestanek z izdelovalci, kaj dejansko imajo v mislih s tem pregledom,
da ne bodo s prstom kazali na MS GZS, v kolikor bi bilo kaj narobe. Potem bi se sestavila skupina
iz mladinskega sveta, ki bi to pregledala, v kolikor s tem pregledom kaj pridobimo (promocija
MS GZS, gasilske mladine, reklama na škatlici, …).

Sklep št. 5.: Mladinski svet se soglasno strinja, da predsednica preveri pri izdelovalcu igre kaj
lahko pridobimo s sodelovanjem pri pregledu kviza o gasilcih.

Porajajo se vprašanja o državni orientaciji, ali se izvede ali ne, saj se zaenkrat še ne ve v naprej
ali bodo razmere dopuščale izvedbo le tega. Vendar pa se državno gasilsko tekmovanje in
pokalna tekmovanja za leto 2021 načrtujejo za izvedbo.
Ker je bil razpis za državno tekmovanje v orientaciji za leto 2021 sprejet na 12. seji MS GZS se
člani MS strinjamo, da se razpis pošlje v sprejem na UO GZS. Tekmovanje se izvede glede na
epidemiološke razmere.

Sklep št. 6.: Mladinski svet soglasno sprejme, da se razpis za državno tekmovanje v orientaciji
za leto 2021 pošlje v sprejem na UO GZS.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
Zapisal član MS GZS:

Predsednica MS GZS:

Tomaž Volfand

Renata Rupreht
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