Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
17. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala hibridno - z uporabo video
konferenčnega sistema MiTeam in v sejni sobi Gasilske zveze Slovenije, dne 27. 8. 2021, ob 18.
uri.
PRISOTNI ČLANI MS GZS: Renata Rupreht, Klemen Zibelnik, Amir Mehadžić, Andreja Zupančič,
Darjan Domadenik, Dominik Bunderla, Katarina Petač, Mitja Ivančič, Jure Beguš (namestnik
Anje Rupnik).
PRISOTNI ČLANI MS GZS PREKO MiTeam: Špela Alič, Valerija Mirt, Nika Zibelnik, Nina Kotar,
Marko Katern, Maja Sekavčnik, Lavra Slatenšek, Janja Pesjak.
OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, poveljnik GZS in Zvonko Glažar, podpoveljnik GZS.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Janko Cerkvenik, predsednik GZS in Tomaž Volfand, član MS GZS.

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

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
Pregled dela v času covida -19
Plan dela za leto 2022
Razno

Sejo je vodila predsednica MS GZS Renata Rupreht. Predsednica je ugotovila, da je seja sklepčna in
predlagala dnevni red v potrditev.

Ad 1.
Sklep št. 1: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi dnevni red 17. seje Mladinskega sveta.
Pred nadaljevanjem sprejetega dnevnega reda je predsednica na seji pozdravila poveljnika
GZS, Francija Petka in podpoveljnika GZS Zvonka Glažarja in jima predala besedo. Poveljnik
GZS Franci Petek je napovedal predstavitev o poteku aktivnosti in priprav na gasilsko
olimpijado 2022 ter besedo predal podpoveljniku GZS Zvonku Glažarju, ki je preko powerpoint
predstavitve na kratko povzel dogajanje in aktivnosti priprav na gasilske olimpijske igre 2022,
ki bodo potekale med 17. 7. 2022 in 24. 7. 2022 v Celju.
Tekom predstavitve je MS GZS prejel naslednje zadolžitve v okviru projekta gasilske olimpijske
igre 2022 v Celju: zbiranje idej in priprava ter izvedba animacij, popestritev dogajanja v
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mestnem središču (npr. možnosti za poizkusit - povezane z gasilsko dejavnostjo), … priprava
in izvedbe »lager« olimpijade.
Povzetek razprave:
Renata Rupreht je vprašala ali je kakšen rok oz. časovnica glede zadolžitev, ki jih je prejel MS.
Poveljnik je odgovoril, da priprave tečejo in da verjame, da bo MS zadolžitve izpeljal v najboljši
možni meri.
Andreja Zupančič je vprašala, kaj bo v primeru, če bo covid situacija slaba in dodala, da podpira
prilagajanje razmeram »samo taktiko je potrebno spremenit«.
Darjan Domadenik je vprašal glede tartana na tekmovališču. Poveljnik je odgovoril, da ostaja
tartan star.
Klemen Zibelnik je vprašal pod kakšnimi pogoji se lahko izvedejo tekmovanje v npr. mesecu
septembru, da bi bili na varni strani. Poveljnik je podal odgovor, da se ne da pridobit nobenega
pisnega odgovora pristojnih kaj in kako. Tekmovanje je del izobraževanja, ki je dovoljeno,
tekmovanja so javna prireditev, ki je omejena. Vsi moramo paziti na vse. Tekmovanja se lahko
izvajajo, kot »vaje za izobraževanje«, ob upoštevanju pogojev (maske, razdalje, razkuževanje,
izpolnjevanje PCT pogoja,…). Vsi, ki sodelujejo in so stalno prisotni (sodniki, redarji) morajo
imeti PCT, ostali ki pridejo, naredijo in gredo trenutno PCT ne potrebujejo. Poudaril je, da se
je vseskozi potrebno prilagajati aktualnim razmeram. Vsako uro so lahko druge informacije,
pogoji.
Ob zaključku točke je Renata Rupreht prisotne seznanila, da je bila preko poletja na pogovoru
pri direktorici Urada za mladino ga. Dolores Kores, kateri je na kratko prestavila delovanje in
aktualnosti MS GZS. Direktorica Urada za mladino bi se v živo rada seznanila z delom z gasilsko
mladino, zato je Renata seznanila Poveljnika, da se jo povabi na olimpijado.
Po odhodu poveljnika in podpoveljnika je MS nadaljeval s sejo po sprejetem dnevnem redu.

Ad 2.
Zapisnik zadnje seje smo vsi vabljeni dobili po elektronski pošti. Pri pregledu zapisnika je
predsednica Renata Rupreht povzela sklepe. Za sklep št. 3 je dodala, da bo dodatno preverila
glede obvestila o odpovedi državne orientacije in sporočila naknadno. Pri tej točki dnevnega
reda je na kratko predstavila prejet dopis Dolenjske regije – vprašanja in pobude vezano na
specialnost mentor mladine, državno tekmovanje v kvizu gasilske mladine in državno
tekmovanje v orientaciji 2021. Dopis je priloga zapisnika.
Povzetek razprave:
Renata Rupreht je izrazila presenečenje nad prejetim dopisom in v nadaljevanju povzela
ključne vsebine dopisa. Vsekakor podpira kakršnakoli vprašanja, dileme s strani MK po regijah.
Dodatno obrazložitev dopisa je podala tudi Andreja Zupančič.
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Glede posodobitve tečaja za mentorja mladine so se vsi prisotni strinjali, da je to nujno
potrebno.
Lavra Slatenšek je predlagala, da se glede prevetritve tečaja MM sestane vodstvo MS, vodstvo
GZS in komisija za izobraževanja in končno doreče, čigava dolžnost je vsebina tečaja MM.
Špela Alič je dodatno izpostavila vprašanje glede čina za pristop k tečaj z MM, kaj tečajnik več
pridobi na tečaju za vodjo skupine, kot na tečaju za gasilca, da je to pogoj za tečaj MM.
Glede državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine je MS sprejel predlog termina in
organizatorja – 9. 4. 2022 v Trebnjem (Dolenjska regija).
Glede očitkov o nezadostni komunikaciji in uradnih informacijah o odpovedi državnega
tekmovanja v orientaciji 2021 je Renata Rupreht povedala, da je MS na svoji 12. seji sprejel
razpis državne orientacije 2021 ter ga poslal v sprejem na UO GZS s priporočilom, da se
tekmovanje izvede glede na epidemiološke razmere ter nato na 16. seji ugotovil, da se zaradi
razmer povezanih s covid-19, tekmovanja ne bo dalo izvesti v ustaljeni obliki in na nižjih nivojih
ter tako sklenil, da se državna orientacija 2021 odpove, s priporočilom, da MS kljub vsemu
spodbuja klasično obliko izvedbe gasilske orientacije na nižjih nivojih, ob upoštevanju
aktualnih priporočil NIJZ.
V nadaljevanju je bilo še nekaj razprave glede prevzemanja odgovornosti, organizacije,…
Po razpravi je bil sprejet
Sklep št. 2.: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 16. seje.

Ad 3.
Poročilo o delu MS v času covid-19 bo Renata Rupreht pripravila pisno in poslala preko e-pošte
v pregled in potrditev.
Povzetek razprave: Po regijah in GZ se je malo delalo. Temelj dela z gasilsko mladino je v PGD,
zato je potrebno še naprej spodbujati delo, ki se ga, kljub razmeram in ob upoštevanju navodil
in priporočil stroke, lahko izvaja.
Sklep št. 3.: Mladinski svet soglasno sprejme pregled dela MS v času covida-19.

Ad. 4
Povzetek razprave:
Plan dela se obdrži v enakem obsegu kot do sedaj, dodajo se priprave na olimpijado v Celju.
Čistopis plana pošlje Renata Rupreht po e-pošti. Plan je priloga zapisnika.
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Sklep št. 4.: Mladinski svet soglasno sprejme Plan dela za leto 2022 z dodatkom, da bodo vse
načrtovane zadeve izvedene skladno z epidemiološko sliko.

Ad. 5
Renata Rupreht je prisotne seznanila, da je na trg prišla igra »Gasilci drži/ne drži«. MS GZS je
sodeloval pri strokovni vsebini.
Katarina Petač je vprašala kako je z razpisom za sofinanciranje gasilske opreme. Marko Katern
je odgovoril, da še ni poslal popravljene verzije, da bo preveril in do ponedeljka pošlje čistopis
v pregled in potrditev.
Amir Mehadžić je vprašal glede doplačilne znamke. Renata Rupreht je predlagala, da bo datum
za pregled vlog določen v oktobru. Komisijo je predlagala v isti zasedbi, kot preteklo leto.
Dominik Bunderla je vprašal ali se na računu lahko alkohol prečrta in odšteje od končnega
zneska. Večina prisotnih je odgovorila, da to ni možno. Računu morajo biti skladni z razpisom
– brez alkohola!
Andreja Zupančič je predlagala, da bi se društva in/ali GZ, ki so bolj aktivni pri dodatnemu
izobraževanju mentorjev, bolj finančno spodbudilo. Odgovor: Razpis za letos je takšen kot je,
lahko se za drugo leto kaj prilagodi. Nina Kotar se zelo pridružuje ideji in predlaga, da se v
naslednjem razpisu poizkuša najti dodatna spodbuda.
Sklep št. 5: Mladinski svet soglasno potrdi delovno skupino za pregled in ovrednotenje vlog
iz sredstev doplačilne znamke za letos in za pripravo razpisa iz sredstev doplačilne znamke
za naslednje leto v isti zasedbi: Renata Rupreht, Klemen Zibelnik, Andreja Zupančič, Amir
Mehadžić in Lavra Slatenšek.

Sklep št. 6: Mladinski svet soglasno potrdi Katarino Petač in Janjo Pesjak kot predstavnici
Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije na Plenumu Gasilske zveze Slovenije 2021.

Seja je bila zaključena ob 19:50.

Zapisala:
Nina Kotar

Predsednica MS GZS
Renata Rupreht
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