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Z A P I S N I K 
 

10. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 17. 2. 2020 ob 17. uri, v prostorih 

Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

PRISOTNI ČLANI MS GZS: Renata Rupreht, Anja Rupnik, Katarina Petač, Amir Mehadžić, Nina 

Kotar, Andreja Zupančič, Mitja Ivančič, Nika Zibelnik, Klemen Zibelnik, Tomaž Volfant, Marko 

Katern, Dominik Bunderla, Darjan Domadenik, Valerija Mirt, Gašper Porenta (namestnik Špele 

Alič) 

 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Janja Pesjak, Maja Sekavčnik 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. RTV SLO – Žogarija 2020 (g. Slavko Zakelšek) 

3. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 

4. Poročilo iz seje UO GZS 

5. Analiza posveta mentorjev mladine 

6. Aktualnosti (razpis Urada za mladino RS) 

7. Priprava na državni kviz gasilske mladine 2020 

8. Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

9. Plan dela MS do konca mandata 

10. Vprašanja in pobude 

11. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sejo je vodila predsednica MS GZS Renata Rupreht. Predsednica ugotovi, da je seja sklepčna, 

saj je prisotnih 15 članov MS. Predsednica je predlagala dnevni red, ki smo ga vsi prisotni dobili 

po e pošti, z manjšo spremembo pri točki 2, in sicer g. Slavko Sakelšek se je opravičil zaradi 

smrti v družini in ni bilo točke. Predlagan bo nov termin.  

 

Na predlog dnevnega reda prisotni niso imeli pripomb. 

Sklep 10/1: 
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Mladinski svet soglasno sprejema in potrjuje dnevni red 10. seje z upoštevano spremembo. 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Mladinskega sveta GZS 

Pri pregledu zapisnika je predsednica Renata Rupreht povzela naslednje teme: 

 Sklep 9/3: MS soglasno sprejema priprave novih gasilskih veščin, ki bojo predstavljale 

dopolnilni del sistema izobraževanja mladih gasilcev in gasilk. Za začetek se pripravi 18 

novih gasilskih veščin: Preventivec I, Preventivec II, Kurir, Arhivar, Umetnik/Kulturnik, 

Bolničar I, Bolničar II, Vodnik, Računalničar, Novinar/Fotograf, Razvrščanje I, 

Razvrščanje II, Desetar, Tekmovalec, Uporabnik gasilnika, Orientacist I, Orientacist II in 

Orodjar. Možna je razširitev nabora gasilskih veščin. 

 Sklep 9/4: Število priloženih računov v razpisu za doplačilno znamko in letovanja se 

spremeni na maksimalno pet računov. 

 Sklep 9/5: Soglasno se potrdita razpisa za doplačilno znamko in letovanja s 

spremenjenim številom maksimalno priloženih računov (5) in z vpisom razpoložljivih 

zneskov, ko bodo le-ti znani s strani GZS. 

 Sklep 9/6: Potrdi se razpis orientacije za leto 2020 z dopolnitvijo v zvezi zapenjanja cevi 

pri zvijanju cevi. 

 Sklep 9/7: Izvedeta se dve ločeni usposabljanji za izdelavo orientacijske karte za člane 

MS ter še po en predstavnik iz vsake regije. 

 Sklep 9/8: MS se ne priključi natečaju »Pohiti in postani gasilec tudi ti«. V morebitni 

izvedbi natečaja se mora iz spremnih besedil črtati MS. 

 Sklep 9/9: Potrjuje se izvedbo gasilskih zgodb, ki jih ima pripravljene Oskar Neuvirt. 

Sklep 10/2: MS soglasno sprejema in potrjuje zapisnik 9. seje. 

 

Ad 3. 

Poročilo iz seje UO GZS 

Predsednica je podala poročilo iz seje UO GZS. Seja UO je potekala v dveh delih, vsebine vezane 

na mladino so bile na vrsti šele v drugem delu. 

Potrjeni so bili vsi razpisi, ki jih je pripravil MS. Prav tako so vsi razpisi že objavljeni na spletni 

strani GZS. 

Potrjen je bil predlog usposabljanja za izdelavo orientacijske karte. 

Predsednica MS je podala na seji UO predlog MS, da se v predlogu sprememb Statuta ne 
spreminja število članov MS na 17. Težko je kvalitetno voditi delo komisij na obeh nivojih, 
predvsem zaradi številnih aktivnosti in obveznosti. 
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Ad 4. 

Analiza posveta mentorjev mladine 

Največ negativne kritike na delavnico Odnosi med ljudmi psihologinje Neve Kumer. Renata je 
pojasnila, da je bilo potrebno tik pred zdajci zamenjati predavatelja za omenjeno delavnico. 
Ga. Kumer je imela nekaj težav pri sami izvedbi delavnice, poznalo se je pomanjkanje izkušenj 
omenjene psihologinje. Zato predsednica poziva vse člane MS, da že sedaj začnemo razmišljati 
o programu za prihodnje leto in da začnemo zbirati konkretne predloge, ki bodo po možnosti 
preverjeni. Nekaj kritike je bilo tudi na delavnico Andreja Buta, da je zašel preveč v 
komercializacijo in ne v predstavitev same igre: Gasilska brigada – resnični heroji. Predlog je 
tudi, da sta tako predsednik kot poveljnik GZS prisotna pri vročih temah, kot so spremembe 
pri razpisih, še posebno zaradi napadalnega odnosa nekaterih mentorjev do članov MS 
oziroma do vseh sprememb, ki jih pripravimo in sprejmemo. 

 
Nina Kotar poda mnenje regije LJ III. Vsi so bili mnenja, da so bile letošnje delavnice (razen 
ene) zelo dobro pripravljene. 
Pobuda, da se vprašanja in pobude strnejo na petkovo popoldne, kjer bodo navzoči vsi, ki so 
odgovorni za delo mladine – tako predstavniki vodstva GZS in MS. Le tako se da doseči nek 
konsenz dialoga. Vprašanja tako predsedniku kot poveljniku GZS se namreč vsako leto 
ponavljajo in niso dejansko nič kaj konkretna.  
Predlog za drugo leto:  

- tema DROGE – poiskati nekoga, ki se ukvarja s to temo, po možnosti še z mladostniki, 
- navduševanje (predavatelj Miha Kos, hiša eksperimentov), kako z navdušenjem 

predstaviti določeno aktivnost ostalim, delovati pozitivno, z dobro voljo. 
 

Amir Mehadžić je podal predlog za posvet mentorjev mladine v Zrečah. Na njihovem regijskem 
posvetu so imeli predavatelja o bontonu; zunanji videz, bonton in javno nastopanje (Saša 
Županek).  Zelo zanimivo in poučno predavanje. Na posvetu je bil omenjeni predavatelj zelo 
pohvaljen. V BK regiji si želijo v prihodnje delavnice in praktični prikaz sprememb in novitet v 
kvizu in orientaciji. 

 
Darjan Domadenik se je opravičil, ker se ni mogel udeležiti posveta in pravi, da bo tudi v 
bodoče tako, saj je v njihovi GZ vsako leto na isti vikend tekmovanje v SSV. V njihovi regiji so 
pohvalili delavnico Oskarja Neuvirta. Prav tako so opazili preveč komercializacije na delavnici 
Andreja Buta. 

 
Nika Zibelnik poda predloge njihove regije, da se namesto predsednika in poveljnika sprašuje 
člane MS. 
Člani MS se s tem predlogom ne strinjajo. Na prvem posvetu v tem mandatu je  MS izvedel ta 
način, vendar ni bilo velikega odziva s strani regij in tudi vprašanj ni bilo veliko. 

 
Klemen Zibelnik predlaga, da se ponovno uvede izvedba ankete ob zaključku posveta za 
pridobitev povratnih informacij o samem posvetu in na tak način mogoče pridobiti kak 
konkreten predlog o temah, ki bi zanimale udeležence posveta. Predlaga možnost izvedbe 
spletne ankete, ki bi jo bil pripravljen pripraviti. 
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Vsako leto se na sam posvet prijavi večje število udeležencev. Letos jih je bilo 30 več kot lani. 
Mentorji so nastanjeni po različnih lokacijah, kar je potem zaradi druženja po zaključku 
družabnega večera moteče za druge turiste. Zato člani MS podajo predlog, da se pri Termah 
Zreče pozanima, ali je možna razporeditev udeležencev posveta bolj skupaj, na en konec 
naselja, da se potem ne moti ostalih.  
 
Strnjeni predlogi za naslednje leto, pobude: 

- prisotnost predsednika in poveljnika na predstavitvi novosti/sprememb v petek,  
- delavnica za kviz, kot organizacija tekmovanja, 
- delavnica praktične vaje iz orientacije, 
- zunanji videz, bonton in javno nastopanje (Saša Županek), 
- tema DROGE: poiskati osebo, ki se ukvarja s preprečevanjem in zlorabo prepovedanih 
drog, po možnosti še dela hkrati tudi z mladostniki, 
- navduševanje (predavatelj Miha Kos, hiša eksperimentov), kako z navdušenjem 
predstaviti določeno aktivnost ostalim, delovati pozitivno, z dobro voljo, 
- anketa po koncu za pridobitev povratnih informacij (npr. spletna), 
- nastanitev bolj skupaj v vilah. 

 

 

Ad 5. 

Aktualnosti (razpis Urada za mladino RS) 

Predsednica Renata je pripravljala dokumentacijo za razpis Urada za mladino RS  Bilo je zelo 

veliko dela in opisovanja. S pomočjo nekaterih članov MS ji je uspelo vse urediti, pomagala je 

tudi strokovna služba GZS (Nevenka Kerin, Suzana Kralj). Glede na kriterije razpisa se težko 

ugotovi, kako delijo točke, ker je občutek, da »kar tako malo od oka«. Med drugim je 

pomembno tudi to, da se objavlja čim več člankov in prispevkov. Predsednica prosi Katarino 

Petač, da še v prihodnje pripravlja prispevke za portal Mlad.si.  

Za prijavo na razpis potrebujemo čim več objav na različnih spletnih straneh. Lahko bi  uporabili 

tudi povezave objav regij, ki jih priložijo v razpisu za doplačilno znamko. Upoštevajo se tudi 

poročila regij. 

Potekal je tudi sestanek s predavatelji za tečaj MM. Sestanka sta se udeležili Renata in Lavra. 

Ugotovitve obeh so, da so predavatelji prepričani, da dobro posredujejo svoje znanje in niso 

za večje spremembe. Predlagano je bilo, da se gre v prenovo programa, ker ni v skladu z 

metodologijo. Dogovor, da bo vsak predavatelj dobil obrazec in za svoj predmet predpiše 

informativne in formativne cilje. Števila ur in delavnic ne smemo spreminjati. Nekateri 

predavatelji morajo pri svojih predavanjih zelo hiteti, da lahko udeležencem tečaja predajo 

čim več svojega znanja. Predlog je tudi za prevetritev uvodnega dela na tečaju. 

Določiti moramo delovno skupino, ki bo sodelovala pri tej prenovi, ter delovno skupino za 

prenovo veščin. 
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Sklep 10/3: Delovno skupino za pripravo prenove programa tečaj Mentor mladine 

sestavljajo: Renata Rupreht, Lavra Slatenšek, Nina Kotar in Mitja Ivančič. 

Ker so veščine del Temeljnega usposabljanja mladih gasilcev, MS predlaga, da delovno skupino 
sestavljajo isti člani. 
 
Sklep 10/4: Delovno skupino za pripravo novih gasilskih veščin sestavljajo Renata Rupreht, 

Nina Kotar, Lavra Slatenšek, Anja Rupnik in Valerija Mirt. 

 
Katarina Petač bo po pripravi vse dokumentacije poskrbela za lektoriranje pripravljenih 
dokumentov, pred objavo oziroma v pregled in potrditev ostalim članom MS ter UO GZS. 
 
 

Ad 6. 

Priprave na državni kviz gasilske mladine 2020 

Državno tekmovanje v gasilskem kvizu bo potekalo 4. 4. 2020 v OŠ Trebnje, GZ Trebnje, 

Dolenjska regija. 

Renata se bo pozanimala pri Adriani, kdo potrdi končni nabor sodnikov za posamezne 

tekmovalne discipline. Tri regije še niso podale predloga sodnikov, in sicer Gorenjska, 

Mariborska in Severno Primorska. 

Andreja Zupančič pove, da je v sredo 19. 2. 2020 ob 17h seja Organizacijskega odbora za 

pripravo 19. Državnega tekmovanja v kvizu gasilske mladine pri Gasilski zvezi Trebnje (GZT), 

na katero je vabljeno tudi vodstvo GZS.  

Renata se seje žal ne more udeležiti, zato smo iskali nekoga, ki bi lahko šel kot predstavnik MS. 

Po zasedenosti nekaterih članov, je bil prost le Marko Katern, kateri se bo udeležil omenjene 

seje. Andreja mu bo posredovala po e pošti vabilo na sejo. 

Ko bodo sodniki potrjeni, se vsem pošlje po e pošti gradivo – power point predstavitev. Rok za 

potrditev sodnikov je 2. 3. 2020. 

Zbor sodnikov na dan tekmovanja bo ob 8.00. 

Ocenjevalne liste za tekmovanje pripravi Klemen, v sodelovanju z Nevenko. 

Teste je potrebno pripraviti do 14.3. 2020 in jih poslati Renati po mailu. 

 

PIONIRJI 

Drži - ne drži: Mitja  
Prva pomoč: Lavra 
Požarna preventiva: Nika 
Poišči besede: Valerija 
Križanka: Tomaž 
Za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisni z velikimi tiskanimi črkami. 
  
MLADINCI 
Drži - ne drži: Katarina 
Prva pomoč: Dominik 
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Požarna preventiva: Klemen 
Poišči besede: Gašper (namestnik Špele) 
Križanka: Anja 
  
GASILCI PRIPRAVNIKI 
Drži - ne drži: Nina 
Prva pomoč: Darjan 
Požarna preventiva: Marko 
Poišči besede: Janja 
Križanka: Maja 
 

 

Pregled orodja in opreme za tekmovanje bodo opravile v tednu od 16. - 20. 3. 2020 Nina Kotar, 

Valerija Mirt in Andreja Zupančič. 

 

Člani MS smo podali predlog, da se organizira prehrana, ki vključuje možnosti za tiste, ki imajo 

predpisane diete. Glede na to, da bo tekmovanje potekalo v eni izmed večjih šol na 

slovenskem, ki ima svojo veliko kuhinjo, le to ne bi smelo predstavljati večjih težav. Andreja se 

bo pozanimala oziroma predlagala na seji OO za pripravo tekmovanja.  

 
Podan je bil predlog, da se podeli praktične nagrade najboljšim ekipam. Glede na to, da 

najboljše tri ekipe dobijo medaljo in pokal, so se člani MS odločili, da bi podelili oziroma izmed 

preostalih ekip v posamezni kategoriji izžrebali prejemnike družabne igre Gasilska brigada – 

resnični heroji, in sicer 3 v posamezni kategoriji. 

 
 

Ad 7. 

Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

Katarina Petač sprašuje koliko oseb se lahko udeleži usposabljanja mentorjev za izdelavo 

orientacijske karte.  

Govorili smo o tem, da se bo na prvem usposabljanju najprej izobrazilo člane MS, kdor obvlada 

že izdelavo orientacijske karte, lahko pošlje namestnika. 

Prvotni predlog je bil 40 tečajnikov. Dušan Pavli je naknadno sporočil, da je 40 tečajnikov 

preveč, tako da bo prvo izobraževanje samo za člane MS. Pogoj je, da vsi člani MS znajo izdelati 

karto.  

Člani MS ugotavljamo, da je že pozno za izvedbo tečaja, saj so tekmovanja že pred vrati. Renata 

bo preverila pri Dušanu razpoložljive termine v marcu ali aprilu. Predlog lokacije za izvedbo 

usposabljanja: Trebnje. 
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Ad 8. 

Plan dela MS do konca mandata 

 
Smo na polovici mandata, predlogi do konca mandata: 

 nobenih večjih sprememb pri razpisih za kviz & orientacijo, 

 veščine, 

 uvedba potrebnih sprememb pri tečaju mentorja, 
 
- promocija gasilstva in preventivne vsebine na nacionalnem nivoju (vzpostavit modul!) 

+ "druženje po gasilsko", sodelovanje na dnevih ZiR (priprava vsebine), podpreti 
aktivnosti, ki se že odvijajo na nižjih nivojih (npr. cici fire combat), 

- za promocijo uporabiti idejo iz medgeneracijskega srečanja (bili so zelo dobro 
pripravljeni – izvedba delavnice je bila pohvaljena, 

- mednarodno povezovanje in mreženje, 
- dopolnilno usposabljanje mentorjev (posveti, delavnice, treningi,...). 

 
Za promocijo na dnevih ZiR se je potrebno začeti pripravljati dovolj zgodaj, črpati stvari iz 
terena, ki so že preverjene in pripravljene. 
Želja je po vzpostavitvi modula, npr: da je vse za preventivo dostopno in zbrano na enem 
mestu in se ob posameznih dogodkih lahko iz tega vira črpa potreben material. 

 

Ad 9. 

Vprašanja in pobude 

10. srečanje slovenske in hrvaške mladine bo 6. 6. 2020 v Belokranjski regiji, GZ Črnomelj.  

Na UO GZS so sprejeli, da ne bo več organiziranega medgeneracijskega srečanja. 

 

Ad 10. 

Razno 

Vsak član MS iz posamezne regije je prevzel igro »Kamšibaj« 

Strokovna ekskurzija MS GZS predvidoma 21. 3. 2020. Za program ekskurzije je zadolžen Mitja 

Ivančič. 

Nekatere regije vsako leto organizirajo regijske posvete. Belokranjska regija ga je letos 
organizirala prvič. Vse pohvale vsem, ki se trudijo in so pripravljeni organizirati  posvete. RLJ3 
bo organizirala v 2020 dva posveta – pohvala.  
 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

 Zapisala:                   Predsednica MS GZS: 

 Andreja Zupančič Renata Rupreht 


