ZAPISNIK
21. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 18. 2. 2022 ob 19. uri, preko
videokonferenčnega sistema MiTeam.

PRISOTNI ČLANI MS: Špela Alič, Dominik Bunderla, Marko Katern, Nina Kotar, Valerija Mirt,
Janja Pesjak, Katarina Petač, Anja Rupnik, Lavra Slatenšek, Klemen Zibelnik, Nika Zibelnik,
OSTALI PRISOTNI: /
OPRAVIČENO ODSOTNI: Darjan Domadenik, Mitja Ivančič, Amir Mehadžić, Maja Sekavčnik,
Tomaž Volfand, Andreja Zupančič
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Aktivnosti povezane v zvezi z gasilsko olimpijado
Posvet mentorjev
Razno
Ad 1.
Potrditev dnevnega reda

Člani Mladinskega sveta GZS so soglasno potrdili dnevni red seje.
Sklep št. 1:
Mladinski svet GZS potrjuje dnevni red 21. seje Mladinskega sveta GZS.

Ad 2.
Aktivnosti povezane v zvezi z gasilsko olimpijado
Predsednica članom Mladinskega sveta predstavi dogovore iz delovnega sestanka delovne
skupine MS za organizacijo v zvezi z gasilsko olimpijado, ki je bil dne, 9.2.2022 v prostorih PGD
Nova Cerkev. Na sestanku so bili prisotni tudi poveljnik, tov. Franci Petek, član komisije za
tekmovanja, tov. Ivan Jezernik in Uroš Leskovar. Na tem srečanju je delovna skupina želela

1/3

dobiti točna navodila, kakšne so naloge MS glede olimpijade in kaj vse morajo pripraviti. Pove,
da morajo poskrbeti za aktivnosti, ki bodo potekale skozi cel teden, Lager olimpijado pa imam
čez Uroš Leskovar, ki mora vse pripraviti, predsednico MS pa seznani s tem, kakšno pomoč in
koliko ljudi pri izvedbi potrebuje.
Prisotni člani Mladinskega sveta so predlagali aktivnosti, določili termin izvedbe in se
dogovorili, da tabelo pošljejo na Gasilsko zvezo Slovenije. Tabela z aktivnostmi je v prilogi.
Ostali predlogi, ki se prav tako posredujejo na GZS:
-

povezati se z Zavodom Celeia Celje glede ugodnosti pri obisku Technoparka, muzejev
ipd.,
povezati se z Mladinskim centrom Celje, da bi v njihovo aktivnost Lov na legende,
vključili aktivnosti povezane z gasilsko orientacijo in kvizom,
vprašati kdo pripravi stojnico, kjer se predstavi Slovenija (običajno to ni bila naloga MS),
vključiti različna podjetja, ki bi predstavila preventivne dejavnosti …

Sklep št. 2:
Mladinski svet GZS potrjuje plan dejavnosti vezane na Gasilsko olimpijado v Celju.
Ad 3.
Posvet mentorjev
Predsednica Renata Rupreht je predstavila nekaj dejstev glede posveta mentorjev v Zrečah, ki
je predviden 25. in 26.3.2022. Če bodo veljale trenutne razmere, bo lahko sodelovalo bistveno
manj udeležencev. Treba je sestaviti program posveta, zato je člane prosila za ideje. Predlogi
so:
-

Jani Prgić ali Staš Žnidar (predavanje v povezavi s stresom, samodisciplino, avtoriteto),
Nina Jelen – delavnica v zvezi s pedagoškimi pristopi pri delu z mladimi,
Delavnica z naslovom Okrogla miza, ki bi jo vodili člani MS, tema pa je izmenjava mnenj,
idej ipd.,
osnovna predstavitev Gasilske olimpijade v Celju (brez zgodovine celotne Olimpijade),
delavnica PGD Zbilje – predstavitev dela z mladimi, koliko truda in na kakšen način jim
uspeva udejstvovanje na olimpijadah
hibridna verzija predavanj.

Predsednica pove, da bo kontaktirala zgoraj omenjene predavatelje, preverila njihov čas in
ceno. Strinjali so se, da lahko pride do sprememb in se dogovorili, da osnutek programa
posveta pošlje preko elektronske pošte, ker bodo lahko podali povrtano informacijo.
Sklep št. 3:
Mladinski svet GZS potrjuje, da predsednica MS pripravi osnutek programa posveta in ga
vsem članom pošlje v potrditev preko elektronske pošte.
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Ad 4.
Razno
Predsednica se najprej zahvali vsem sodelujočim, ki so pomagali pri izpolnjevanju Javnega
poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023. Nato prisotne člane
seznani, da jo je preko telefonskega pogovora in elektronske pošte kontaktirala ga. Karolina
Vrtačnik in ji podala nekaj idej za mlade. Pove, da je Razpis za sofinanciranje gasilskega orodja
in opreme za izvedbo pionirskih in mladinskih vaj, je poslala predsedniku in poveljniku in ju
prosila, da se gradivo uvrsti na naslednjo sejo UO GZS. Odgovora z njune strani, na dan seje,
še ni bilo. Člani so se pogovarjali, da bi izvedbo Gasilskega kviza prestavili na jesenski čas.
Predsednica pripravi tabelo, v katero se vpišejo odzivi s terena in o tem razpravljajo na
naslednji seji.
Sklep št. :
Mladinski svet GZS potrjuje, da predsednica MS pripravi in pošlje tabelo glede izvedbe
državnega gasilskega kviza v jesenskem času. Tabelo člani izpolnijo in bo predmet razprave
na naslednji seji MS.

Priloga: tabela dejavnosti na Gasilski olimpijadi v Celju

Zapisala:
Renata Rupreht
predsednica MS pri GZS

Predsednica MS pri GZS:
Renata Rupreht
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