
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Mladinski svet 

Tržaška 221, Ljubljana 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE MLADINSKEGA SVETA GZS, ki je bila v torek, 16. oktobra 2018, ob 

17. uri v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

 

Prisotni: Renata Rupreht, Špela Alič, Dominik Bunderla, Marko Katern, Nina Kotar, Sandi 

Lepoša, Amir Mehadžić, Valerija Mirt, Katarina Petač, Anja Rupnik, Lavra Slatenšek, 

Klemen Zibelnik, Nika Zibelnik, Andreja Zupančič, Matjaž Klasinc. 

 

Odsotni: Darjan Domadenik, Mitja Ivančič, Janja Pesjak, Maja Sekavčnik 

 

 

K točki 1: Sprejem dnevnega reda       

 

Sejo je vodila Renata Rupreht, predsednica Mladinskega sveta GZS, ki je predstavila dnevni 

red: 

1. Sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

3. Priprava programa dela MS GZS za leto 2019 

4. Priprava programa posveta gasilskih mentorjev, 18. in 19. januar 2019, Zreče 

5. Srečanje gasilske mladine 2019 

6. Obravnava pritožbe PGD Lokovica in PGD Šoštanj – mesto na letošnjem tekmovanju 

v orientaciji 

7. Vprašanja in pobude 

8. Razno: - predlogi glede orientacije 

             - DMG 

   - tečaj za mentorja mladine 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

Sklep 2/1: Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije sprejme dnevni red. 

 

K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Sklep 2/2: Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije je potrdil zapisnik 1. seje. 

 

K točki 3: Priprava programa dela MS GZS za leto 2019 

 

Predlog programa so člani MS prejeli skupaj z vabilom. Črta se tretja točka, saj se ne 

navezuje na delo v letu 2019 (priprava petletnega poročila o delu Komisij za mladino ter 

Mladinskega sveta). Za enega od nosilcev vseh nalog je naveden celoten MS GZS, ne pa le 

njegova predsednica. Nekateri člani MS so predlagali, da bi bila gasilska orientacija kasneje, 

in sicer da bi bilo več časa za prijavo ekip (dva tedna). Državno tekmovanje v gasilski 



orientaciji bo 14. septembra (prijave do ponedeljka, 2. septembra), regije pa naj poskrbijo, da 

bi potekala regijska tekmovanja v juniju. 

Nina Kotar je predlagala, naj se čim prej uskladi datum za 20. srečanje slovensko-hrvaške 

mladine. 

 

K točki 4: Priprava programa posveta gasilskih mentorjev, 18. in 19. januar 2019, Zreče 

 

Program za petek, 18. januarja: 

Prihod ob 16. uri 

16.00–16.45: pozdrav, predstavitev članov MS 

Predsednica je predlagala, naj regije prej pošljejo vprašanja, da se lahko na njih v naprej 

pripravimo, to se naj napiše že na prijavnico.  

Renata Rupreht je predlagala, da bi se predstavilo PGD Šoštanj - mesto, kajti to društvo je na 

letošnjem državnem tekmovanju doseglo izjemne rezultate, v predstavitvi pa bi mentorji 

predstavili celovit pristop dela z mladimi v društvu.  

Sledi nagovor predsednika in poveljnika GZS in odgovarjanje na vprašanja.    

Po večerji bo čas za druženje, program pripravi Savinjsko-Šaleška regija. 

 

V soboto, 19. januarja, se bodo delavnice pričele ob 9. uri. Pred kosilom bosta dve delavnici 

in po kosilu dve. 

Predlogi za delavnice so: 

1. Enojna reševalna zanka. 

2. Maja Gelb: Odnos mentor – mladina 

3. Saša Kovačevič: Učenje prek igre 

 

Člani MS so predlagali, da bi se na posvetu predstavile še naslednje teme: 

- Nika Zibelnik je v imenu Notranjske regije predlagala, da se na posvetu predstavijo 

primeri dobrih praks. MS se strinja, da se na naslednjem posvetu predstavi več 

možnosti; 

- kako navdušiti mlade, da postanejo mentorji; 

- več članov MS je predlagalo, da se predstavi vloga mentorjev pri prehodu od 

mladincev do operativcev; 

- organizacija tekmovanj; 

- Marko Juhant; 

- policija; 

- zakonodaja; 

- bonton; 

- prva pomoč. 

 

 

K točki 5: Srečanje gasilske mladine 2019 

 

Člani so predstavili mnenje regijskih MK glede izvajanja DMG in glede srečanja gasilske 

mladine. DMG živi le še v majhni meri, zanj ni več veliko zanimanja, tudi v regijah, v katerih 

je bilo prej zelo razvito (npr. Ljubljana III). Z DMG se aktivno ukvarjajo v Belokrajnski in 

Obalno-kraški regiji. Glede na število vključenih enot je bil strošek visok. Zasavska regija je 

še naprej naklonjena DMG, sicer pa regije podpirajo družabno srečanje, ki bi bilo mladim 

predvsem v zabavo, da ne bi bila v ospredju tekmovalnost.  

Predsednica bo mnenje MS predstavila na naslednji seji upravnega odbora.  

 



Eden od predlogov je tudi bil, da se gasilska mladina udeleži medgeneracijskega srečanja, ki 

je konec avgusta.  

 

Srečanja gasilske mladine se lahko udeleži 10 ekip iz regije, lahko se povabi tudi tuje ekipe. 

Igre bodo zabavne (netekmovalnega značaja), pritožb ne bo. Predlog je bil, da so nagrade tudi 

praktične (da vsak nekaj dobi). 

 

Nina Kotar je predlagala, da se lahko regije vzpodbudi, da pripravijo srečanja tudi na nivoju 

regij.  

Pripraviti je potrebno razpis za organizatorja.  

 

Sklep 2/3: Srečanje gasilske mladine bo 19. 10. 2019. Člani MS pregledajo predlog 

razpisa in sporočijo spremembe, dopolnitve … Predsednica MS bo srečanje gasilske 

mladine predstavila na naslednji seji upravnega odbora.  

 

K točki 6: Obravnava pritožbe PGD Lokovica in PGD Šoštanj – mesto na letošnjem 

tekmovanju v orientaciji 

 

Ekipa pionirjev PGD Šoštanj – mesto se je pritožila na ocenjevanje vaje z vedrovko. 

Poveljnik GZS meni, da je pritožba neutemeljena, saj ekipa ni bila oškodovana.  

Ekipa mladink PGD Lokovica se je pritožila na ocenjevanje vaje iz orientacije. Poveljnik 

meni, da moramo vajo spremeniti/popraviti, saj gre za zavajanje otrok, sodnik pa je pravila 

strogo upošteval.  

 

Sklep 2/4: Predsednica MS bo društvoma poslala odgovor, da je bila zadeva zaključena 

na tekmovanju.  

 

K točki 7: Vprašanja in pobude 

 

Člani MS so predstavili mnenja regij glede predloga spremembe razpisa orientacije. 11 regij 

želi ohraniti star način tekmovanja, 4 regije bi raje novega, ena pa je neopredeljena.  

 

Sklep 2/5: Pri orientaciji se ohrani star način tekmovanja. 

 

Rezultatom v živo so regije naklonjene; rezultati se naj objavljajo sproti, a točke se naj ne 

seštevajo, rezultati v živo naj služijo predvsem temu, da ekipe preverijo svoj čas in kazenske 

točke.  

 

Sklep 2/6: Rezultati v živo ostanejo, a brez razvrstitve ekip. 

 

Člani MS so se pogovarjali o pogojih za opravljanje specialnosti mentor mladine. 

 

Sklep 2/7: Mladinski svet GZS predlaga Komisiji za izobraževanje, da naj bo za 

opravljanje specialnosti mentor mladine dovolj čin operativni gasilec.  

 

Predlaga se, da se za kviz pripravi matrika, ki bo vsebovala slovensko abecedo.  

Organizatorja tekmovanj v letu 2019 sta Posavska regija (kviz) in Koroška regija (orientacija) 

– Renata bo preverila, ali podatka držita.  

Predlog je, da se namesto razpisa za organizatorja pripravi le dogovor med GZS in 

organizatorjem.  



Predlog regije Ljubljana II: pri kvizu naj bodo pri nalogi poišči besedo znana gesla, za 

mentorje in ekipe pa se naj pripravi slikovni in video material. 

Savinjsko-Šaleška regija predlaga, da bi se kviz izvajal pred novim letom, a člani MS menijo, 

da naj zaenkrat ostane, kot je.  

Notranjska regija predlaga, naj se pri pripravnikih izvede še kakšna operativna vaja.  

Na naslednji seji se bo obravnaval razpis za orientacijo, regije naj pošljejo predloge.  

 

Klemen Zibelnik je vprašal, ali se za čipe za tekmovanje v orientaciji dogovorimo še za 

naprej, MS se je strinjal, da se s ponudnikom dogovorimo še za naslednji dve leti.  

Severnoprimorska regija predlaga, da se vozli izvajajo z vrvjo iz vrvice. 

 

K točki 8: Razno 

Teme so bile obravnavane že pri 5. in 7. točki dnevnega reda. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.25. 

 

 

Zapisala:        Predsednica MS GZS 

Katarina Petač        Renata Rupreht 


