
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Mladinski svet 

Tržaška cesta 221, Ljubljana 

 

ZAPISNIK 6. SEJE MLADINSKEGA SVETA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki je potekal v ponedeljek, 

17. 4. 2019, ob 17:30 v prostorih IRCCZR Ig. 

Prisotni: Renata Rupreht, Anja Rupnik, Katarina Petač, Amir Mehadžić, Nina Kotar, Valerija 

Mirt, Igor Smolnikar (namestnik Maje Sekavčnik), Mitja Ivanič, Nika Zibelnik, Špela Alič, Klemen 

Zibelnik, Tomaž Volfant, Marko Katern, Dominik Bunderla, Andreja Zupančič 

Odsotni: Janja Pesjak, Darjan Domadenik 

 

 

K točki 1: Sprejem dnevnega reda: 

Sejo je vodila predsednica Mladinskega sveta GZS, ki je predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Predstavitev gasilske namizne igre Brigada (Andrej But) 
3. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne in 5. korespondenčne seje 
4. Analiza državnega kviza gasilske mladine 
5. Priprava razpisov za leto 2020 (kviz, orientacija) 
6. Priprava na državno srečanje mladine 
7. Vprašanja in pobude 
8. Razno 

 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 

Sklep 6/1: Mladinski svet GZS je dnevni red soglasno sprejel. 

K točki 2: Predstavitev gasilske namizne igre Brigada (Andrej But) 

G. Andrej But predstavnik založbe Value Add Games je predstavil igro Gasilska brigada. Gre za 

namizno igro z gasilsko vsebino, ki je bila razvita v sodelovanju s poklicnimi gasilci. 

Predstavil je postopek nastanka igre, idejo in samo igro, ki bo imela za slovenski trg prilagojeno 

slovensko podobo vključno z grafiko skladno s slovenskim gasilstvom. 

Planirano je, da bo igra izšla 8. septembra v sklopu praznovanja 150 let gasilstva, nato pa bo 

uvrščena v prodajni program večjih trgovin s ceno 31 €. Za društva obljubljajo ceno s 30% 

popustom. V kolikor bi se katero društvo zanimalo za večjo količino iger, lahko ob naročilu 250 

kosov ali več, na škatli spremenijo in dodajo njihovo značko in ime društva.  

 

 



K točki 3: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne in 5. korespondenčne seje 

Predsednica je pri pregledu sklepov zapisnika 4. redne seje izpostavila sledeče sklepe: 

- Sklep 4/4: Člani MS zaprosimo, da se naših sej udeležuje tudi zunanji strokovni 

sodelavec GZS, ki bi pisal zapisnik. 

Sklep na strani GZS ni bil pozitivno sprejet z argumentom, da moramo biti dovolj sposobni 

pisati lastne zapisnike.  

- Sklep 4/5: Renata seznani Nevenko glede obrazca za GDPR, da se v sodelovanju s 

pravnikom pripravi enoten obrazec. 

Poveljnik GZS je ob izpostavljeni problematiki povedal, da nimajo točnih podatkov kaj naj 

bi tak obrazec zajemal. Pričakuje se, da naj bi vse v zvez z GDPR uredila že društva sama na 

njihovem nivoju. Dokler se v reševanje problematike GDPR ne bo vključila GZS ne bomo 

mogli ničesar narediti v smeri reševanja teh vprašanj. 

Ostale pripombe na zapisnik 4. seje: 

- Marko Katern  je pripomnil, da naj se v zapisnike sej vključujejo tudi pozdravni govori 

PGD/GZ, ki gostijo sejo MS. V zapisnik 4. redne seje, ki je bila v Grosupljem se doda, da 

sta Mladinski svet pozdravila predsednik in poveljnik GZ. 

Sklep 6/2: Zapisnika 4. redne seje in 5. korespondenčne seje sta bila z dopolnitvami 

definirani v točki 3 soglasno sprejeta. 

K točki 4: Analiza državnega kviza gasilske mladine 

Predsednica je najprej zelo pohvalila izvedbo državnega kviza, ki je bil 30. 3. 2019 v Krškem. Še 

posebej je bil izpostavljen bogat spremljevalni program, ki ga je pripravil organizator. V 

nadaljevanju je odprla analizo tekmovanja, v kateri je bilo izpostavljeno: 

- Zbor za sodnike je zelo zgodaj, zato morajo nekateri sodniki zelo dolgo časa čakati, da 

ekipe sploh pridejo do njihove discipline. Predsednica je zato predlagala, da imajo 

sodniki posvet v času prijav ekip. 

- S prostorsko ločitvijo komisije A za različne kategorije (ni komisija A za vse kategorije 

na istem mestu) bi omogočili hitrejše in lažje delovanje komisije. 

- Organizator naj zagotovi nekaj oseb, ki bodo nadzorovale prihod ekip na komisijo A kar 

bo omogočilo normalen pretok ekip do komisije A. 

- Za vsako kategorijo se definira časovnica (časovni krog posameznih disciplin), ki 

definira od kdaj do kdaj traja posamezni del tekmovanja za posamezno kategorijo. V 

časovnici se upošteva ustrezen časovni zamik, v primeru, da bi pri poteku kakšnega 

dela tekmovanja slučajno prihajalo do težav. 

- Mitja Ivančič je predlagal, da bi imele mladinske izkaznice večjo  velikost pisave, ker je 

trenutna velikost precej majhna. Izdelava izkaznice  je vezana na program Vulkan, zato 

se prosi GZS, če je možno spremeni nastavitve pisave v Vulkanu (večji font imena in 

priimka). 



- Pri sojenju vozlov naj bi se pojavljale težave, saj naj bi sodili napako za ohlapno 

narejene vozle. Predsednica je apelirala na vse zbrane, da naj v takih primerih ekipa 

napiše pritožbo na tekmovanju, saj ravno z odzivi tekmovalcev dobimo vpogled v 

kvaliteto sodnikov na tekmovanju. 

- Organizator za stroške organizacije kviza dobi cca. 1000 €, kar v letošnjem letu ne bo 

zadostovalo za pokrivanje vseh stroškov organizatorja. Pri letošnji organizaciji so le 

stroški najema prostorov za izvedbo kviza v velikostnem razredu 1000 €. Z obešanjem 

stroškov na organizatorja že tako težke razmere pridobivanja potencialnih 

organizatorjev tekmovanj le še zaostrujejo. Če GZS nima dovolj namenskih sredstev za 

organizacijo takih dogodkov, si jih žal ne moremo privoščiti organizirati.  

Sklep 6/3: MS predlaga, da vse stroške organizacije in izvedbe državnih tekmovanj (kviz, 

orientacija …) pokrije GZS (najem prostora, prehrana, ipd.). 

- Špela Alič je podala predlog, da bi dali pri Kvizu gasilske mladine poudarek na 

teoretičnem delu, ki odraža gasilsko znanje otrok (Požarna preventiva). Predlagala je 

pripravo teoretičnega gradiva in testov, ki bodo preverjala razumevanje in širino znanja 

tekmovalcev. To disciplino bi ustrezno utežili, da bi imela odločilni pomen na 

tekmovanju.  

- Dominik Bunderla je predlagal, da se testiranje sodnikov uvrsti tudi mladinska 

tekmovanja kot sta kviz in orientacija. Med diskusijo omenjene problematike so se 

prisotni zedinili, da že pogoj, da na državnem nivoju lahko sodijo le sodniki, ki so sodili 

ta tip tekmovanja že na zveznem in/ali regijskem nivoju lahko občutno izboljša 

kvaliteto sojenja. 

- Nina Kotar pa je podala predlog, da se pripravi elaborat tekmovanja, ki definira kaj in 

do kdaj mora organizator tekmovanja zagotoviti. Elaborat se predhodno uskladi z GZS 

in se tako omogoči bolj sinhrono sodelovanje organizatorja in GZS pri njihovih nalogah 

pri izvedbi tekmovanja. Nadalje se je Nina navezala na problematiko nekonsistentnosti 

pri dikciji pravil in nalog s strani GZS in kot primer podala problematiko določanja 

sodnikov na državnih mladinskih tekmovanjih. 

Ob koncu obravnave te točke je predsednica MS predlagala, da naj v prihodnje člani MS 

predlagajo sodnike iz njihovih regij, ki so preverjen s strani MK regije in so že sodili na 

mladinskih tekmovanjih na nižjem nivoju. 

 

K točki 5: Priprava razpisov za leto 2020 (kviz, orientacija) 

Komisija za pripravo razpisov za kviz in orientacijo za leto 2020 v sestavi: 

- Andreja Zupančič 

- Nina Kotar 

- Klemen Zibelnik 

- Špela Alič 

Sklep 6/4: Delovno skupino za pripravo razpisov za kviz in orientacijo 2020 sestavljajo 

Andreja Zupančič, Nina Kotar, Klemen Zibelnik in Špela Alič. Soglasno sprejet. 



Prisotni so izpostavili vprašanja kdaj bo na voljo knjižica pravil GŠTD v digitalni obliki in bodo 

tako sproti objavljeni popravki pravil (v trenutni tiskani izdaji knjižice je izredno visoko število 

napak). Nadalje je bilo izpostavljeno, da ne glede na trenutno stanje v načinu izdajanja knjižice 

pravil GŠTD delovna skupina že sedaj potrebuje knjižico v digitalni obliki za samo pripravo 

razpisov. 

Razpisi za tekmovanja morajo biti pripravljeni do junijske seje UO, da se lahko obravnava na 

seji. 

 

K točki 6: Priprava na državno srečanje mladine 

Predsednica MS je predstavila vse trenutne podatke o samem srečanju: 

Državno srečanje mladine bo 22. 6. 2019 v okviru Medgeneracijskega srečanja. Prvi del 

srečanja tradicionalno predstavlja  orientacijski pohod, ki naj bi bil skupen za vse udeležence. 

V drugem delu srečanja pa se izvajajo družabne igre, ki pa bi bile izvedene ločeno za mladino. 

Orientacijski pohod pripravi organizator, zato MS ne more vplivati na težavnostno stopnjo 

orientacije. 

Jože Smole je izrazil željo, da se mu jutri preda seznam z igrami, ki jih pripravi MS (objava v 

reviji Gasilec). Vsi prisotni so se strinjali, da se iger ne objavlja, saj so družabne narave in ni 

namen, da se ekipe nanje v naprej pripravljajo. Ekipa igre vidi na dan tekmovanja, saj je bistvo 

srečanja druženje in ne tekmovanje. 

Delovna skupina za pripravo iger in spremljevalnega programa (za del organizacije, ki jo 

pokriva MS): 

- Mitja Ivančič 

- Marko Katern 

- Darjan Domadenik 

- Dominik Buderla 

- Tomaž Volfant 

- Marko Meden 

Potekala je diskusija na temo ali bo sploh možno v sklopu medgeneracijskega srečanja 

organizirati dogodek za mlade v obliki kot je bil zastavljen cilj v začetku leta. Porajalo se je tudi 

nekaj vprašanj glede financiranja srečanja. Vsi prisotni so bili enotni, da se glede na trenutno 

stanje in količino informacij, ki jih imamo na razpolago, v letošnjem letu srečanje mladine zgolj 

priključi Medgeneracijskemu srečanju skladno z vsemi pravili srečanja (izvedba dogodka, 

financiranje). Ne bo izvedena organizacija Državnega srečanja mladine kot je bilo prvotno 

zamišljeno, saj v tako kratkem časovnem okviru ni mogoče organizirati dogodka skladno z 

bistvom in idejo srečanja. 

Nadalje je bilo predlagano, da se datumi Državnega srečanja mladine določijo v začetku leta 

in lahko bi se določil seznam organizatorjev za prihodnja leta. 

Sklep 6/5: Državnega srečanja mladine se letos ne organizira, ampak se priključi dogodek 

Medgeneracijskem srečanju skladno z organizatorjevo zasnovo dogodka in predvidenim 



potekom. Pripravljeni osnutek razpisa Državnega srečanja mladine in ideje tega  srečanja sta 

za ta dogodek irelevantna. 

Nadaljnje obveščanje glede dogodka bo potekalo elektronsko. 

K točki 7: Vprašanja in pobude 

- Marko Katern je vprašal po kateri knjižici GŠTD bo izvedena orientacija v letošnjem 

letu. Predsednica MS mu je odgovorila, da bo na spletno strani izdana dopolnitev 

razpisa in se bo pravila in ocenjevanje uskladilo z novo izdajo GŠTD. 

- Izpostavljeno je bilo še vprašanje prenove Pravilnika o delovanju mladih v gasilskih 

organizacijah. 

Sklep 6/6: Ustrezno se posodobi Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah 

skladno z novo pripravljenimi programi za delo z mladino in ostalimi spremembami pri delu 

z mladino. Pravila posodobi komisija, ki pripravljala nov program izobraževanja mladine, v 

sestavi Nina Kotar, Renata Rupreht, Anja Rupnik, Lavra Slatenšek in Valerija Mirt. 

K točki 8: Razno 

a) Priprava prenove programa izobraževanja gasilske mladine: program je praktično že 

zaključen, vendar se stvari zatikaj na strani Komisije za izobraževanja in Poveljstva GZS. 

Največji problem predstavlja neusklajenost komisije, saj podajajo nasprotujoče si 

informacije. Program je pripravljen, čaka se še odobritev zgoraj omenjenih komisij. 

V okviru prenove bo prišlo tudi do sprememb na področju veščin, saj se bodo določene 

ukinile in dodale nove veščine. 

Takoj po sprejetju  prenovljenega programa se je potrebno usmeriti še v prenovo 

tečaja za specialnost Mentor mladine. Že sedaj predavatelji na tečaju za mentorja 

mladine podajajo napačne informacije glede novega programa. 

Sklep 6/7: Organizira se sestanek s predavatelji, ki predavajo na tečaju za pridobitev 

specialnosti Mentor mladine, in MS z namenom, da se uskladi program predavanj s 

prenovljenim programom izobraževanja gasilske mladine. 

b) Trenutni pogoji za prijavo na tečaj za specialnost Mentor mladine se zdijo članom MS 

previsoki. Predlog za znižanje pogojev je MS že podal Komisiji za izobraževanja, se 

predlog ponovno pošlje komisiji v obravnavo. 

c) Na Plenumu je Klemen Zibelnik, v dogovoru s predsednico MS, izpostavil nekaj 

problematik, ki so bile že izpostavljene na sejah MS, vendar za nobeno od njih MS ni 

sprejel sklepa. Vodstvo GZS je zato opozorilo MS, da je na Plenumu dovoljeno 

izpostavljati le problematike o kateri je MS predhodno že sprejel sklep in so zadeve bile 

predhodno izpostavljene na sejah UO GZS. 

d) Igor Smolnikar je podal vprašanje, če lahko dobi plan oz. seznam zadolžitev, ki jih mora 

izvesti organizator Državne orientacije. Nina Kotar mu je predala osnovan navodila 

glede kart in prog in ostalih zadolžitev (kader, logistika, oprema…). Najlažje pa se 

organizacijske zadolžitve in časovne roke pregleda na skupnem sestanku, ki ga 

organizira organizator tekmovanja. Predsednica MS se pozanima ali je možno za 



potrebe orientacije pridobiti opremo, ki se je uporabljala na državnem tekmovanju 

(GŠTD tekmovanje).  

Ker bo orientacija v letošnjem letu na Kopah je Andreja Zupančič predlagala, da bi bilo 

za člane MS, ki so zelo oddaljeni od tekmovališča organizirano prenočevanje v bližini 

kraja tekmovanja. 

e) Nika Zibelnik je podala informacijo o literaturi za otroke z gasilsko vsebino - knjižica z 

naslovom Minca, Tinca, Binče in gasilci avtorja Janeza Švajncerja, vsebuje zgodbice z 

gasilsko tematiko. 

f) Na 5. seji se je bila omenjena problematika promocije gasilstva med mladimi. Po 

mnenju poveljnika GZS imamo dovolj visok proračun, da vso promocijo izvajamo v 

okviru teh finančnih sredstev. 

g) Srečanje Slovenske in Hrvaške mladine bo izvedeno 1.6.2019. Predsednica MS se 

pozanima, če in v kakšni obliki mora sodelovati MS pri izvedbi srečanja 

h) Gasilska mladinska olimpijada: po podatkih GZS ni predvideno, da bi se olimpijade 

udeležil tudi kakšen predstavnik MS. Valerija Mirt je opozorila, da pri zadnji olimpijadi 

je bila ona, kot predstavnica MS, zadolžena za predstavitev naše države in pripravo 

stojnice. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:05. 

 

Zapisala: Špela Alič 


