ZAPISNIK
19. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v petek, 10. 12. 2021, ob 17.30 uri v
prostorih PGD Rovte, Rovte 107, 1373 Rovte.

PRISOTNI ČLANI: Renata Rupreht, Dominik Bunderla, Mitja Ivančič, Marko Katern, Nina Kotar,
Amir Mehadžić, Katarina Petač, Lavra Slatenšek, Klemen Zibelnik, Nika Zibelnik, Andreja Zupančič.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Špela Alič, Darjan Domadenik, Valerija Mirt, Janja Pesjak, Anja Rupnik,
Maja Sekavčnik, Tomaž Volfand.

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
Posvet mentorjev mladine GZS
Razpis za doplačilno znamko in za letovanja – taborjenja
Gasilska Olimpijada 2022
Razno

Po začetni predstavitvi dela GZ Logatec in PGD Rovte ter ogledu prostorov PGD Rovte, je
predsednica ugotovila, da je seja sklepčna in podala dnevni red v potrditev.

Ad 1.
Potrditev dnevnega reda
Ker je bil datum seje prestavljen zaradi zdravstvenih razlogov, je bila pred to sejo sklicana
korespondenčna seja, zaradi razpisov državnega kviza gasilske mladine in državne mladinske
gasilske orientacije. Ta seja se zato preštevilči v 19. sejo MS in se iz prvotnega dnevnega reda
črtata točki, vezani na prej omenjena razpisa.
Sklep 1: Mladinski svet soglasno sprejme spremenjeni dnevni red 19. seje MS GZS.

01 241 97 50, 241 97 52

gzslovenije@gasilec.net

www.gasilec.net

Ad 2.
Pregled in potrditev zapisnika 17. seje

Zapisnik zadnje seje so vsi člani MS dobili po elektronski pošti. Pri pregledu zapisnika je predsednica
Renata Rupreht povzela sklepe. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep 2: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnik 17. seje.

Ad 3.
Posvet mentorjev mladine GZS

Predsednica v tej točki povpraša prisotne, kaj mislijo o organiziranju posveta mentorjev. Vsi so
nekako mnenja, da je potrebno, če je le mogoče, organizirati posvet mentorjev v živo, ne preko
videokonference. Glede na trenutno veljavne ukrepe glede epidemije covid-19, bo verjetno
potrebno še bolj omejiti število prisotnih. Kljub vsemu so vsi mnenja , da se posvet poskuša
organizirati po ustaljeni praksi na običajni lokaciji, to so Terme Zreče. Glede prostih terminov in
pogojev se bo pozanimala predsednica oz. bo zato prosila Nevenko Kerin. Mladinski svet je vseeno
pripravil okvirne termine:
04. in 05. februar,

11. in 12. februar,

11. in 12. marec,

18. in 19. marec.

Vsi člani MS razmislijo o možnih temah delavnic in predavanj. In le te sporočijo predsednici do 7.
1. 2022.

Sklep 3: Mladinski svet organizira dvodnevni posvet mentorjev v Zrečah v predvidenih terminih
oz. glede na proste kapacitete Term Zreče. Člani MS predsednici sporočijo predlagane teme za
posvet ali delavnice do 7. 1. 2022.

Ad 4.
Razpis za doplačilno znamko in za letovanja – taborjenja

Predsednica da na razpravo letošnji razpis za doplačilno znamko za letovanja in taborjenja. Nina
Kotar pobara glede spremljajoče dokumentacije in zapisov. Še vedno se na terenu dogaja, da so
zapisi o letovanju slabši. Naprej se odpre razprava glede zapisov in povezave na družabna omrežje,
kjer so objavljene fotografije z raznih dejavnosti gasilcev. V razpisu sicer piše, da se priznava objava
na spletni strani, vendar smo mnenja, da tudi objava na družabnih omrežjih velja kot dokaz
(Facebook, Instagram,..). Dominik Bunderla opomni, da imajo v njihovi regiji težave z velikim
številom »majhnih« računov. Zato imajo pri uveljavljanju na razpisu težave. Seveda tema zaide na
temo alkohola. Stanje se je bistveno popravilo, vendar še vedno ostaja. Lavra Slatenšek tako
predlaga, da bi na posvetu mentorjev imeli temo alkohol in mladina ali alkohol na raznih dogodkih

za mladino. Člani MS so razpravljali o preoblikovanju oziroma osvežitvi razpisa za doplačilno
znamko. Vsi so enotnega mnenja, da bi bilo treba vzpodbuditi delo z mentorji, kajti oni vzgajajo
mladino in je potrebno ukrepati tudi v tej smeri. Predlaga se, da bi se za posvet mentorjev
namenilo več fiksnih stroškov (150 € na posvet na nivoju regije), največ 2 posveta na leto. Če je
posvet večdnevni, bi se financiralo v znesku 200 €. Tudi na nižjih nivojih bi se sofinanciralo delo z
mentorji, vendar le 1x letno (100 €). Klemen preide na idejo, da bi se nekako našlo razmerje med
financiranjem letovanj in stalnim financiranjem opreme za mladino.
Naštete predloge se bo obravnavalo pri sestavljanju novega razpisa za mladino.

Sklep 4: Mladinski svet pripravi nov razpis za doplačilno znamko in za letovanja – taborjenja z
omenjenimi predlogi.

Ad 5.
Gasilska Olimpijada 2022

Predsednica v tej točki naznani, da se bliža olimpijada, vendar še vedno točno ne vemo, za kaj je
MS GZS zadolžen. Ob zadnji predstavitvi s strani poveljnika GZS in Zvonka Glažarja, smo zadolženi
za Lager olimpijado. Kasneje se je pridružilo še animacija in razne igre. Govori se tudi, da se
dogovarjajo za razne predstavitve, vendar sama predsednica ni bila do sedaj vabljena na sejo za
organizacijo olimpijade. Predlaga, da se določijo člani delovne skupine za koordiniranje vsega v
zvezi s tem in da se ta skupina sestane z vodstvom GZS, da dobijo natančna navodila kaj se
pričakujejo od MS. Za člane prej omenjene delovne skupine se predlagajo: Klemen Zibelnik, Darjan
Domadenik, Janja Pesjak, Valerija Mirt in Renata Rupreht. Vsi ostali člani seveda pomagajo po
najboljših močeh in znanju.

Sklep 5: Delovno skupino za organizacijo glede olimpijade sestavljajo: Klemen Zibelnik, Darjan
Domadenik, Janja Pesjak, Valerija Mirt in Renata Rupreht. Predsednica Renata Rupreht se dogovori
za termin srečanja z vodstvom GZS glede nalog v zvezi s tem dogodkom.

Ad 6.
Razno

Predsednico zanima, kako je glede razpisa mladinske opreme. Razpis je pripravljen. Mitja in Marko
se obvežeta, da do konca koledarskega leta preverita, če je razpis v redu tudi kar se tiče cen, številk
in ostalih podrobnosti. Poleg tega se obdobje sofinanciranja spremeni na obdobje 1 leta. Razpis
je potrebno dokončat in potrdit čim prej, da bo lahko podan kot gradivo na naslednji seji OU GZS.

Od podjetja, s katerim smo sodelovali pri pripravi igre Gasilska brigada, se je nabralo nekaj
sredstev. Pozanimati se je potrebno, kako bi ta sredstva porabili.
Strokovna ekskurzija, ki je bila predvidena v jeseni pod Darjanovo organizacijo, je žal padla v vodo.
Čeprav je že zelo dobro kazalo, da bo izvedena, zaradi neznanih razlogov ni bila. Renata predlaga,
da v prihajajočem letu ponovimo vajo in se ekskurzijo izvedemo in za organizacijo prosi Amirja.
Člani so govorili tudi o delu do konca mandata. Zelo zagreti so za prenovitev programa mentor
mladine, komisija za izobraževanje in usposabljanje pa je že podprla njihov predlog oz. interes.
Predlog za člane delovne skupine za prenovo programa je naslednji: Lavra Slatenšek, Nina Kotar,
Katarina Petač, Nika Zibelnik, Andreja Zupančič in Renata Rupreht.
Nina Kotar sprašuje, če imajo na nižjih nivojih pri mladini posebne obrazce glede PCT pogojev. Člani
povedo, da nimajo nobenih posebnih izjav.

Sklep 6: Delovno skupino za prenovo programa mentor mladine sestavljajo: Lavra Slatenšek, Nina
Kotar, Katarina Petač, Nika Zibelnik, Andreja Zupančič in Renata Rupreht.
Seja je bila zaključena ob 19.30.

Zapisal:
Mitja Ivančič

Predsednica MS
Renata Rupreht

GZS

