GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Mladinski svet
Tržaška 221, Ljubljana
ZAPISNIK 1. SEJE MLADINSKEGA SVETA GZS, ki je bila v torek, 18. septembra 2018,
ob 17. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana.
Prisotni: Renata Rupreht, Andreja Zupančič, Nika Zibelnik, Janja Pesjak, Amir Mehadžić,
Dominik Bunderla, Marko Katern, Anja Rupnik, Špela Alič, Mitja Ivančič, Klemen Zibelnik,
Nina Kotar, Valerija Mirt, Maja Sekavčnik, Sandi Lepoša, Darijan Domadenik, Lavra Slatenšek
Odsotni: Katarina Petač opr.
Ostali prisotni: Janko Cerkvenik (predsednik GZS)
K točki 1: Sprejem dnevnega reda
Sejo je vodila predsednica MS GZS Renata Rupreht, ki je uvodoma vse lepo pozdravila in
predstavila predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Predstavitev članov MS GZS iz posameznih regij
3. Analiza državnega tekmovanja v orientaciji, Moravče, 15. september 2018
4. Pregled predloga razpisa kviza gasilske mladine
5. Priprava posveta mladinskih mentorjev 2019
6. Imenovanje delovne skupine za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke
7. Vprašanja in pobude
8. Razno
Na seji je bil prisoten tudi predsednik GZS Janko Cerkvenik, ki je vse zbrane lepo pozdravil in
zaželel dobro delo v novem mandatnem obdobju. Želi si, da je MS enoten, predvsem, ko gre za
nastopanje navzven. 2 člana MS nimata še opravljenega tečaja Mentor, opraviti pa ga morata v
obdobju enega leta.
Predsednik izpostavi določene teme, ki so bile v prejšnjem mandatu začete in jih je potrebno
dokončati. Aktivno je potrebno pristopiti k Programu usposabljanj za tečaj pionir in mladinec,
zavzeti je potrebno stališče do DMG oz. Srečanja gasilske mladine. Do naslednje seje je
potrebno pripraviti program dela za leto 2019, da se lahko zagotovi sredstva. Prihodnje leto bo
v Švici potekala mladinska olimpijada. Pri pripravah bo sodeloval tudi MS. V letu 2021 pa bo
v Celju potekala mladinska in članska Olimpijada, pri kateri bodo pomagali tudi člani MS GZS.
Ker je veliko regij, ki v obdobju 10-ih let niso gostila nobenega državnega tekmovanja, je bila
na UO GZS bila predstavljena in sprejeta ideja organizatorjev državnih tekmovanj za mandatno
obdobje 2018 - 2023 (kviz, orientacija, DMG oz. državno srečanje gasilske mladine in Srečanje
Slo-Hr mladine).
Na dnevni red ni bilo pripomb, sprejet je bil
SKLEP 1/1: Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije sprejme dnevni red.
K točki 2: Predstavitev članov MS GZS iz posameznih regij
Vsi prisotni člani se predstavijo s katere regije prihajajo.

K točki 3: Analiza državnega tekmovanja v orientaciji, Moravče, 15. september 2018
Zahvala GZ Moravče in regiji Ljubljana 3, ki je prevzela organizacijo.
Savinjsko-Šaleška regija poda pripombe na državno tekmovanje v orientaciji. Opozorijo, da je
prišlo do neenakosti med ekipami, saj so sodniki pri vaji z vedrovko nekaterim ekipam
pomagali pri pripravah, druge ekipe, pa so si opremo morale same pripraviti. Želijo, da se vse
pritožbe, ki so zavrnjene obrazložijo.
Predsednik Janko Cerkvenik predlaga, da se posvet sodnikov izvede nekaj dni pred
tekmovanjem. Opravi naj se teoretično in praktično preverjanje, kot to poteka pri državnem
tekmovanju. Nina Kotar se s predlogom strinja.
Nina Kotar predstavi predlog spremembe načina tekmovanja v gasilski orientaciji. Predlog je,
da ekipe obiskujejo kontrolne točke na terenu, vendar tam ne opravljajo vaj, ampak opravijo le
registracijo ekipe, po sistemu »mrtva točka«. Vse vaje se opravijo na enem mestu, po sistemu
»vaja izven proge« in se izvedejo pred startom ekipe na progo. Špela Alič opozori, da lahko pri
tem nastanejo težave s prostorom, saj v vseh krajih ni možnosti, da se vaje opravijo na enem
mestu (igrišče). Majo Sekavčnik zanima, katera oblika izvedbe je mladim bolj všeč. Nina Kotar
ji odgovori, da so mnenja deljena. Lavra Slatenšek opozori, da je ravno »mrtva točka« pri
ekipah največkrat izpuščena. Darijan Domadenik se strinja s predlogom Nine o preoblikovanju
sistema, prav tako pa poudari, da orientacija za pionirje ni prava oblika, saj jih spremljajo
mentorji. Dominik Bunderla se strinja, da je to potem samo tekmovanje mentorjev. Klemen
Zibelnik odgovori, da ni problem v tem, da mladi ne bi našli točke ali da se sami ne bi znali
orientirati. Klemen pove, da se določeno društvo oz. GZ pripravljeno organizirati orientacijo
naslednje leto (2019). Ko bo pripravljen razpis se lahko to društvo ali GZ tudi prijavijo.
Renata Rupreht predlaga, da se o predlogu spremembe Razpisa orientacije (v smislu, da so vse
delovne točke na začetku ali koncu) razpravlja po posameznih regijah in se ta menja regij
predstavijo na naslednji seji MS GZS.
Mitja Ivančič pohvali delavnice, ki so se izvajale ob tekmovanju, izpostavi pa, da na komisiji
A ni bilo obešene časovnice, ki bi si jo ekipe lahko ogledale. Opozori, da je veliko ekip brez
kompasov, čeprav je v razpisu jasno napisano, da je obvezen.
K točki 4: Pregled predloga razpisa kviza gasilske mladine
Državni kviz bo potekal 30.3.2019. Janko Cerkvenik predlaga, da ima nov MS možnost
predloga.
Vse discipline se poskusijo poenotiti z GŠTD, s tem pridobimo tudi enotnost sodnikov, ne glede
na vrsto tekmovanja. Pri Disciplini Poišči besede so manjše spremembe. Največja sprememba,
pa je pri navezavi orodja za pripravnike, saj se navezava ročnika brez zasuna po novem zamenja
z enojno reševalno zanko. Predlog je usklajen s komisijo za tekmovanja (že iz prejšnjega
mandatnega obdobja).
Špela Alič vpraša, kako se opredeli 20 ekip pri pravici nastopa v razpisu (prijavljene ekipe ali
sodelujoče). Nina in Klemen pregledata in popravita razpis.
GZ Logatec je pripravil dopis s predlogi za kviz. Nina Kotar pripravi obrazložitev na njihova
vprašanja in predloge. Vsi predlogi, vprašanja itd. naj se podajajo preko regijskih komisij.
Tekmovalni komisiji pri GZS se poda predlog, da dopolnijo GŠTD z novimi vozli, ter da se pri
pionirjih zmanjša starost (6 let).
K točki 5: Priprava posveta mladinskih mentorjev 2019
Posvet mladinskih mentorjev bo potekal 18. in 19.1.2019 v Zrečah. Do naslednje seje naj se
pripravijo ideje za delavnice.

K točki 6: Imenovanje delovne skupine za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke
Vse regije morajo poslati poročila do 14.11.2018.
Komisija v sestavi Renata Rupreht, Klemen Zibelnik, Nina Kotar, Lavra Slatenšek, Andreja
Zupančič, Amir Mehadžić in Nevenka Kerin se sestane 16.11.2018 ob 15.00 in pregleda prejete
prijave.
K točki 7: Vprašanja in pobude
Seja MS je bila najprej sklicana za 16h, kar pa veliki večini ne odgovarja, zato se predlaga, da
se seje pričenjajo ob 17h. Vsi člani se s predlogom strinjajo.
Mitja Ivančiča zanima kako je z izvedbo tečaja Mentor 1. V preteklem mandatu, se je MS s tem
seznanil in tudi pripravil nekaj idej in predlogov, vendar ni bilo jasno napisano kakšni so cilji
in komu bi bil tečaj namenjen. Večkrat so se ukvarjali z vprašanjem ali je res potreben tečaj za
višjega gasilca za pristop k tečaju Mentor. Nina Kotar že več let predava na tem tečaju in opaža,
da je resnost pristopa višja, ker so postavljeni pogoji.
Za tečaj Pionir / Mladinec naj se pripravi predloge vsebin. V komisijo se predlaga Lavro
Slatenšek, Nino Kotar, Valerijo Mirt in Anjo Rupnik.
Marko Katern poudari, da je nerešen tudi Pravilnik o delovanju mladih. Prav tako ga zanima,
zakaj projekt Špricaj raje po šoli ni dobil večje podpore in promocije. Janko Cerkvenik preveri
ali se lahko to kako nadgradi ali pa pripravi nov natečaj. Prav tako pojasni, da je poudarek
potrebno dati na promociji tudi v obliki pobarvank, kar je priljubljeno predvsem pri najmlajših.

K točki 8: Razno
Telefonska številka Renate Rupreht je 031 553 572.
V prihodnjem letu naj bi bile prijave za kviz in orientacijo možne že preko programa Vulkan.
Za orientacijo 2019 naj se pripravi razpis. Skupino za pripravo sestavljajo Darjan Domadenik,
Dominik Bunderla, Marko Katern in Nina Kotar.
Marko Katern pove, da je med 14.9. in 16.9.2018 na Gospodarskem Razstavišču potekal Bazar,
na katerem se predstavljajo regije Ljubljana 1, Ljubljana 2 in Ljubljana 3. URSZR bi lahko
imel že pripravljen promocijski material za gasilska društva, ki se predstavljajo. Panoji GZS so
bili zakriti s plakati drugih dejavnosti.
Mitja Ivančič povabi vse na Fire Combat, ki bo 6.10.2018 v Ilirski Bistrici.
Amir Mehadžić povabi vse člane na prevzem vozila PGD Metlika. Prireditev bo 20.10.2018.
Seja je bila zaključena ob 19:45.
Naslednja seja MS predvidoma 16.10.2018 ob 17.00.
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