GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Mladinski svet
Tržaška cesta 221, Ljubljana

ZAPISNIK 3. SEJE MLADINSKEGA SVETA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki je
potekala v petek, 30. novembra 2018, ob 17.00 uri v prostorih PGD Veliki Gaber v Velikem
Gabru.
Prisotni: Renata Rupreht, Špela Alič, Klemen Zibelnik, Marko Katern, Nina Kotar, Sandi
Lepoša, Amir Mehadžić, Valerija Mirt, Anja Rupnik, Lavra Slatenšek, Nika Zibelnik,
Andreja Zupančič, Mitja Ivančič, Darjan Domadenik,
Odsotni: Maja Sekavčnik, Dominik Bunderla, Katarina Petač, Janja Pesjak
K točki 1: Sprejem dnevnega reda:
Sejo je vodila predsednica Mladinskega sveta GZS, ki je podala sledeči dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
3. Razpis državne orientacije 2019
4. Posvet mentorjev mladine, 18. in 19. januar 2019, Zreče
5. Vprašanja in pobude
6. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb
Sklep 3/1: Mladinski svet GZS soglasno sprejme podani dnevni red.
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 2. seje:
Pripomba k 5. točki zapisnika 2. seje s strani Belokranjske regije, da se v zapisnik doda
Belokranjsko in Obalno-kraško regijo kot tisti regiji v katerih so še vedno naklonjeni
izvajanju DMG.
Sklep 3/2: Mladinski svet GZS soglasno potrdi zapisnik z omenjenim popravkom.
K točki 3: Razpis državne orientacije 2019
Pri razpisu za državno orientacijo 2019 je Renata opozorila na neaktivnost nekaterih članov v
delovni skupini za omenjeni razpis. Namen delovnih skupin je, da zadeve pregledajo in po
potrebi popravijo, da ne pride do nepotrebnih napak. S tem se strinjajo tudi ostali člani MS.
Nina opozori na bistveno spremembo pri pripravnikih, kjer je dodan nov vozel - enojna
reševalna zanka. Dodan je tudi nov obrazec za poročilo tekmovanja na nivoju regije. Špela je
dodala pripombo, da se k diskvalifikaciji ekipe doda točko, pod katero se diskvalificira tudi
ekipo, ki pomaga drugi ekipi, s pošiljanjem informacij s proge (sport tracker, fotografije
kart…). Temu dopolnilu prikimajo člani MS GZS z navodilom, da Špela pošlje dopolnilo
Nini, ki ga doda v razpis.
Darjan je vprašal, kakšna je možnost, da se orientacijo in kviz doda v program tekmovanja.

Klemen poda odgovor, da je program tekmovanja v osnovi zelo nepregleden in v kolikor se
ne napravi prenova tistega programa, potem tudi nima smisla dodajati orientacije in kviza v ta
program.
Marko opozori, da se naj v razpisu jasno napiše, da je pri vaji “V napad” za pripravnike na
voljo 90s za pripravo vaje. Renata poda informacijo da bo UO GZS obravnaval razpis za
orientacijo na januarski seji, saj je decembrska seja skupna s Poveljstvom in je že preveč
materiala. Nina poda pripombo, da naj se opozori na UO GZS, da ne upoštevajo predlogov
MS GZS in s tem ovirajo delo MS GZS, ki zaradi tega s svojim delom zamuja.
Klemen je predstavil prijavo ekip za kviz in orientacijo v Vulkanu in opozoril na nevarnosti
na katere moramo biti pazljivi. Tukaj so člani MS dodali predlog, da se doda nek dopis s
katerim se posebej opozori na nov način prijavljanja za kviz in orientacijo. To pripravi
Klemen za Renato do 8.12., da se vse skupaj predstavi na skupni seji UO in poveljstva GZS.
Sklep 3/3: Mladinski svet potrdi razpis za državno orientacijo skupaj s sprej
omenjenimi predlogi.
K točki 4: Posvet mentorjev mladine 18. In 19. januar 2019, Zreče
Dnevni red srečanja je dodan v prilogi (Priloga 1).
Podan je predlog, da se na posvetu predstavi tudi prijavo ekip na tekmovanje preko Vulkana.
Za zadevo je zadolžen Klemen. Sestavi se delovna skupina za vprašanja, ki jih bodo poslali
udeleženci posveta v Zrečah. Komisijo sestavljajo Renata, Nina, Nika, Andreja in Sandi.
Sklep 3/4: Mladinski svet imenuje delovno skupino za pripravo odgovorov na vprašanja
za posvet.
K točki 5: Vprašanja in pobude
Amir poda vprašanje, če je kakšna možnost, da bi se pripravila nekakšna aplikacija, ki bi bila
v pomoč otrokom za učenje za gasilski kviz. Nina in Darjan podata odgovor, da je tukaj
ključnega pomena iznajdljivost mentorjev in da že obstajajo brezplačne aplikacije (npr.
kahoot) s katerimi si mentorji ob iznajdljivosti že lahko pomagajo.
Mitja sprašuje, kdo lahko odpre tekmovanje na nivoju regije. V odgovor je podano, da se za
te stvari obrne na regijo.
Špela sprašuje kako bo z značkami in veščinami potem, ko se bodo programi prenovili.
Renata, Lavra in Nina podajo odgovor, da gredo programi v popolno prenovo in se bodo
smiselno nadgrajevali glede na starost otrok, veščine bodo tako kot so bile do sedaj narejene
nepovezano s čini oziroma temi tremi sklopi, bodo dodatno znanje, enako kot so specialnosti
pri članih. Vse zadeve pa bo potrjevala komisija za izobraževanje pri GZS.
Anja sprašuje, če je možno dodati k doplačilni znamki tudi enodnevne izlete. S tem se strinja
predstavnik belokranjske regije, medtem ko večina članov MS poda glede tega negativno
mnenje, saj bi se potem te stvari izkoriščalo za povsem negasilske namene in k temu podajo
nekaj primerov. Med debate, ki se je razvila, se člani strinjajo, da je potrebno v razpisu za
sofinanciranje tudi omejiti alkoholne in tobačne izdelke na računih, obvezna naj bodo tudi
potrdila o plačilu.
Predstavnik belokranjske regije pove, da se bo pri delu z mladino pričela pojavljati
problematika GDPR in da bo potrebno narediti dopis tudi glede tega. Tukaj Darjan pove, da
so pri njih v društvu to že storili in da bo poslal primer na mail, isto bo storil tudi Amir.
Sestavi se delovna skupina, ki bo prevetrila razpis za sofinanciranje iz doplačilne znamke.

Delovno skupino sestavljajo: Renata, Amir, Klemen, Andreja, Lavra in Nina. Vodja skupine
je Klemen.
Marko sprašuje, če je možno, da bi se te stvari kot so prijava preko Vulkana, uporabne
aplikacije itd. naložilo na spletno stran GZS. V odgovor dobi, da se bo spletna stran za
mladino prenovila in da so te stvari na strani dobrodošle.
Sklep 3/4: Mladinski svet imenuje delovno komisijo za prevetritev razpisa iz sredstev
doplačilne znamke v sestavi Amir, Andreja, Klemen, Nina in Renata.
K točki 6: Razno
Vse stvari so že bile obravnavane pri prejšnjih točkah.
Seja je bila zaključena ob 19.10

Zapisal:
Darjan Domadenik

