GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Mladinski svet
Tržaška cesta 221, Ljubljana

ZAPISNIK 4. SEJE MLADINSKEGA SVETA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki je potekal v ponedeljek,
4. 2. 2019, ob 17:00 v prostorih PGD Grosuplje.
Prisotni: Renata Rupreht, Amir Mehadžić, Andreja Zupančič, Špela Alič, Klemen Zibelnik,
Marko Katern, Nina Kotar, Darjan Domadenik, Nika Zibelnik, Mitja Ivanič, Matjaž Klasinc
(namestnik Lavre Slatenšek), Dominik Bunderla, Valerija Mirt, Katarina Petač, Anja Rupnik
Odsotni: Janja Pesjak, Maja Sekavčnik, Sandi Lepoša

K točki 1: Sprejem dnevnega reda:
Sejo je vodila predsednica Mladinskega sveta GZS, ki je podala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
Poročilo iz seje Upravnega odbora GZS
Analiza posveta mentorjev mladine, 18. in 19. januar 2019, Zreče
Priprava na državni kviz gasilske mladine 2019
Vprašanja in pobude
Razno

Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sklep 4/1: Mladinski svet GZS sprejme dnevni red.
K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
Po pregledu zapisnika je Klemen podal popravek glede prenove spletne strani. Prenova se bo
naredila za celotno spletno stran GZS in ne samo za mladino.
Sklep 4/2: Mladinski svet sprejme zapisnik s popravkom pri zadnjemu odstavku k točki 5 (»V
odgovor dobi, da se bo spletna stran GZS prenovila in da so te stvari na strani dobrodošle«).
K točki 3: Poročilo iz seje Upravnega odbora GZS
Predsednica MS GZS predstavi sejo upravnega odbora GZS, ki je potekala 25. 1. 2019 v PGD
Bohova. Predstavljeni so bili razpisi za mladinska tekmovanja in srečanja. Vsi razpisi so bili brez
težav sprejeti.
Podan je bil predlog, da se državno srečanje mladine združi z medgeneracijskim srečanjem. Če
ne bo mogoče bomo naredili svoje srečanje glede na razpis, ki je že pripravljen. Predsednica
MS Renata pričakuje tudi srečanje z Jožetom Smoletom na to temo. Predviden termin srečanja

je mesec junij. Nekaj članov MS je opozorilo na slabo udeležbo s strani mladine v preteklih
letih.
Sklep 4/3: Mladinski svet predlaga, da se državno srečanje mladine združi z
medgeneracijskim srečanjem. Če ne bo mogoče pripravi svoje srečanje.
K točki 4: Analiza posveta mentorjev mladine, 18. in 19. januar 2019, Zreče
Predsednica MS je sporočila, da je zadovoljna z udeležbo mentorjev na posvetu. Tudi ostali
mentorji po regijah so bili zadovoljni s posvetom, saj so bile delavnice kakovostne in kvalitetne,
nabor tem je bil aktualen. Obalno kraška regija predlaga bolj praktične delavnice. Pohvalili so
tudi predstavitev društva, preko katerih smo lahko dobili ideje dobrih praks. Pojavila se je
kritika na družabni večer, in sicer bi bilo lahko več različnih iger. Drugače je bil družabni večer
kar dobro obiskan in zabaven. Nika Zibelnik za naslednje leto predlaga, da bi v naprej
rezervirali več kapacitet v hotelu, saj je bila ena izmed regij nastanjena v sosednjem hotelu.
Člani iz prejšnjega mandata povedo, da prejšnja leta ni bilo tako številčno obiskanega posveta.
Darjan pove, da glede na povečano število mladine (in posledično povečano število mentorjev)
lahko tudi v prihodnje pričakujemo tako številčno obiskane posvete. Posreduje tudi mnenje
regije, da na konkretno vprašanje ni bilo konkretnega odgovora. Nina pojasni, da ni bilo
konkretnih vprašanj. Marko predlaga, da se odgovore objavi tudi na spletni strani.
Renata poda še opozorilo, da orientacija še ne bo potekala po novi knjižici GŠTD. Mentorji naj
bodo pozorni na literaturo za pripravo na tekmovanja. Predlaga, da na naslednji seji (ko bo
knjižica izšla) določimo delovne skupine, ki bodo pripravile popravke razpisov za mladinska
tekmovanja (orientacija, kviz).
K točki 5: Priprava na državni kviz gasilske mladine 2019
Valerija sporoči, da je v regiji že veliko stvari dogovorjenih. Načeloma zaenkrat ne potrebujejo
pomoči. Državni kviz bo potekal na Srednji tehnični šoli Krško. Tabelo za število sodnikov bo
posredovala Nina. Praktični del vaj bodo ocenjevali sodniki, za ostale stvari bomo sodelovali
člani MS. Skupno bi potrebovali 12 sodnikov. Pri vsaki vaji naj bo prisoten en tehnični član, ki
bo skrbel za orodja, razporeja ekipe … Nina predlaga, da je boljše, da imamo kakšnega sodnika
več.
Na kvizu bomo potrebovali 6 učilnic. Na začetku bosta dve kategoriji pisali teste (pionirji in
pripravniki). Tretja kategorija (mladinci) bodo izvajali praktične vaje.
Člani A komisije gredo po opravljenem delu v učilnice, kjer tekmovalci pišejo teste. Ko se
učilnice sprostijo gredo popravljati teste.
Špela vpraša ali bo posvet sodnikov. Renata odgovori, da se bo pozanimala pri Nevenki.
Pregled opreme bo v tednu od 11. 3. – 15. 3. 2019. Renata prosi, da ne bi bilo na četrtek.
Priponka: Seznam zadolžitev za kviz - testi
K točki 6: Vprašanja in pobude
Špela poda pobudo, da bi zapisnik sej MS pisal nekdo, ki ni član MS.

Sklep 4/4: Člani MS zaprosimo, da se naših sej udeležuje tudi zunanji strokovni sodelavec
GZS, ki bi pisal zapisnik.
Testiranje matrike za disciplino 'Poišči besede' – Renata opozori, da nekateri niso vedeli, da
matrika obstaja. Člani MS so dolžni to sporočiti na nižje nivoje. Andreja pravi, da je velikokrat
potrebno pritisniti konfiguriraj, da se pripravi matrika. Glede na opazke, ki so bili podani bo
program popravljen. Špela pohvali, da je program lep in enostaven za uporabo.
Notranjska regija poda predlog za prenovitev oziroma osvežitev Pravilnika za delo z gasilsko
mladino. Špela pove, da smo predloge in popravke že oddali ampak ni bilo izdano. Popravljena
je bila tudi knjižica Priročnik za delo z gasilsko mladino.
Katarina predlaga, da pripravimo enoten obrazec za GDPR. Renata bo o tem seznanila
Nevenko.
Sklep 4/5: Renata seznani Nevenko glede obrazca za GDPR, da se v sodelovanju s pravnikom
pripravi enoten obrazec.
K točki 7: Razno
Predsednica Renata pohvali delovne skupine v okviru Mladinskega sveta (doplačilna znamka,
izobraževanja …).
Članke, ki so bili objavljeni na spletni strani GZS in v reviji Gasilec je v prejšnjem mandatu pisala
Janja Vlaj. V tem mandatu bo to delo prevzela Katarina. Njena dolžnost je, da spremlja, kaj se
na tem področju dogaja in glede na to piše članke.
Sklep 4/6: Članke o delu z gasilko mladino na ravni GZS piše Katarina Petač.
Mladinski svet Slovenije je objavil razpis za naj prostovoljca (posameznik ali skupina). Če ima
kdo kakšen predlog naj ga posreduje Renati.
Poročila Mladinskih komisij po regijah so bila oddana (Renata čaka poročilo še iz dveh regij).
Vsa poročila bodo objavljena na spletni strani GZS (vsi člani MS se s tem strinjamo).
Ustanoviti bi bilo potrebno delovno skupino za promocijo gasilstva (npr. izdelava iger …). Špela
vpraša, ali imamo kakšno podporo piara. Renata misli da ja, vsaj tako so ji zagotovili. Marko
poda predlog, da se nadgradi že predstavljen plakat 'Špricaj raje po šoli'.
Oskar Neuvirt ima za MS predlog, ki nam ga želi predstaviti.
Renata predstavi ekskurzijo, ki bi se je udeležili člani MS. Ogledali bi si muzej premogovništva,
fontano piva, eko muzej (pridelava piva). Marko predlaga, da bi si ogledali tudi kakšno gasilsko
društvo. Renata predlaga PGD Šoštanj. Predlagan datum ekskurzije je 17. 3. 2019.
Renata vpraša koliko članov MS se je v preteklih letih udeleževalo olimpijad. Stari člani MS
povedo, da samo eden. Renata se bo pozanimala, če se lahko olimpijade udeleži še kdo.
Programi za izobraževanje za čin pionirja in mladinca bodo sestavljeni predvidoma do konca
februarja. Program je razdeljen na štiri dele. Ko bo program potrjen bo delovna skupina začela

z izdelavo gradiv. Valerija vpraša, od kdaj moramo programe pripravljati mi, če imamo za to
komisijo za izobraževanja.

Seja je bila zaključena ob 18:46.

Zapisala Anja Rupnik

