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

konferenčnega sistema MiTeam, dne 18. 5. 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, 

Špela Alič, Anja Rupnik, Dominik Bunderla, Lavra Slatenšek, Janja Pesjak, Tomaž Volfand 

ODSOTNI: Maja Sekavčnik – opr., Valerija Mirt – opr. 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje 

3. Državna gasilska orientacija 

4. Razpis za sofinanciranje mladinske opreme in pripomočkov 

5. 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 16. seje Mladinskega sveta. 

 

Ad 2. 

Zapisnik zadnje seje smo vsi vabljeni dobili po elektronski pošti. Razen tega, da med prisotnimi 

Pripomb na zapisnik ni. 

 

Sklep št. 2.: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 15. seje. 

 

Ad 3. 
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Predsednica MS meni, da državnega tekmovanja iz gasilske orientacije, glede na razmere, ne 

bo možno izvesti v ustaljeni obliki. Težave so tudi za to, ker je premalo časa, da bi regije izvedle 

tekmovanja na nižjih nivojih. Predlaga, da se tekmovanje odpove, o tem obvesti GZ, člani MS 

pa zberejo nekaj predlogov, na kakšen način lahko tekmovanje izvedejo v t.i. mehurčkih na 

nižjih nivojih (PGD, GZ). Njeno razmišljanje da v razpravo. 

Nekaj predstavnikov MS pove, da bodo tekmovanje poskušali izvesti konec meseca maja po 

kategorija, tekmovanje bo trajalo 2 dni. Večina pa se organizacije tekmovanja ne bo lotila. 

Razlog je predvsem ta, ker društva oz zveze ne želijo prevzeti odgovornosti, ki je v trenutni 

situaciji precejšnja. Prav tako NIJZ ne daje pisnega pozitivnega mnenja za kakršnakoli 

tekmovanja. Mentorji si sicer zelo želijo delati z mladimi, vendar ne upajo prevzeti 

odgovornosti.  

Večina članov MS se strinja, da se pripravi dokument z nekaj predlogi oz. idejami o izvedbi 

orientacije na nižjih nivojih. MS spodbuja klasično obliko gasilske orientacije vendar ob 

upoštevanju aktualnih priporočil NIJZ. 

 

Sklep št. 3.: Gasilske zveze se obvesti o odpovedi državne gasilske orientacije. 

Sklep št. 4.: Mladinski svet pri Gasilski zvezi Slovenije spodbuja klasično obliko izvedbe gasilske 

orientacije na nižjih nivojih, ob upoštevanju aktualnih priporočil NIJZ. 

Sklep št. 5.: Mladinski svet pri Gasilski zvezi Slovenije pripravi nekaj priporočil oz. idej za izvedbo 

gasilske orientacije do 25. 5. 2021.  

Sklep št. 6.: Dokument z idejami o izvedbi gasilske orientacije se objavi na spletni strani GZS. 

 

Ad. 4 

Predsednica MS predlaga, da se v juniju dobimo v živo. Člane MS prosi, da zberejo ideje za 

strokovno ekskurzijo, ki bi jo izvedli še pred jesenjo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

Zapisala predsednica MS GZS:                                                                              Predsednica MS GZS: 

         Renata Rupreht        Renata Rupreht 


