GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Mladinski svet
Tržaška cesta 221, Ljubljana

ZAPISNIK
8. SEJE MLADINSKEGA SVETA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE, ki je potekala v torek, 17. 9. 2019, ob
17.00, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana.

Sejo je vodila predsednica MS GZS Renata Rupreht, v nadaljevanju predsedujoča.

Prisotni:

Renata Rupreht, Anja Rupnik, Katarina Petač, Amir Mehadžić, Nina Kotar, Igor
Smolnikar (namestnik Maje Sekavčnik), Mitja Ivanič, Nika Zibelnik, Špela Alič, Klemen
Zibelnik, Tomaž Volfant, Marko Katern, Dominik Bunderla, Andreja Zupančič, Janja
Pesjak, Darjan Domadenik, Lavra Slatenšek, Franci Petek

Odsotni:

Valerija Mirt

K točki 1: Sprejem dnevnega reda:
Zahvala predsedujoče za udeležbo na državni orientaciji, da smo se angažirali vsi ali pa zagotovili
namestnike in pozdrav vsem prisotnim.
Predsedujoči ugotovi, da je seja sklepčna, saj je prisotnih 17 članov Mladinskega sveta GZS.
Predsedujoča je predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sprejem dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 6. in 7. korespondenčne seje
Analiza državnega tekmovanja v orientaciji, Kope, 14. september 2019
Razpis za kviz gasilske mladine
Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev
Priprava posveta mladinskih mentorjev 2020
Imenovanje delovne skupine za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke
Program dela MS za leto 2020
Vprašanja in pobude
Razno

Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sklep 8/1: 8. seja Mladinskega sveta GZS je sklepčna.
Sklep 8/2: Potrdi se predlagani dnevni red. Mladinski svet GZS je dnevni red soglasno sprejel.

K točki 2: Pregled in potrditev zapisnika 6. in 7. korespondenčne seje
Opravičilo predsedujoče, da nista bila zapisnika poslana skupaj z vabilom, in da vabilo ni bilo poslano
10 dni pred sejo. O datumu seje smo že bili, predhodno obveščeni.

Predsedujoča povzame zapisnik 6. redne seje MS, ki je bila na Igu in 7. korespondenčne seje MS GZS.
Povzame vse sprejete sklepe in razpravlja se o realizaciji sprejetih sklepov.
Pri državnem kvizu je bila težava s pokrivanjem stroškov za najem srednje šole, zato je bil tudi predlog,
da te stroške krije GZS, saj je najem prostorov osnovni strošek, da takšno stvar izpelješ. Predsednik je
strošek potrdil. Realizacijo bomo predebatirali na naslednji seji zaradi današnje odsotnosti Valerije Mirt
(organizatorji).
Predsedujoča prevzame medgeneracijsko srečanje in poudari, da ni bilo udeležbe mladih, udeleženi
samo trije. Mitja je pripravil mini fire combat poligon, pripravljena je bila pobarvanka, izdelovanje
gasilskega avtomobila in sestavljanka. Udeleženci so gradivo potem odnesli domov, svojim vnukom. Za
v bodoče se ne vidi se smisla, da se pridružimo srečanju, ker na samem srečanju ni bilo mladih.
Zadnja dva sklepa prejšnje seje še nista bila realizirana, sta še v planu.
Predsedujoča da zapisnika na glasovanje in ju prisotni soglasno sprejmejo.
Sklep 8/3: Potrdita se zapisnika 6. redne seje in 7. korespondenčne seje Mladinskega sveta GZS.

K točki 3: Analiza državnega tekmovanja v orientaciji, Kope, 14. september 2019
Na sejo Mladinskega sveta GZS se pridruži poveljnik GZS, Franci Petek, predsedujoča ga pozdravi.
Predsedujoča poda zahvalo Koroški regiji in Igorju Smolnikarju, organizatorju državne orientacije. Pove,
da sta opremo pregledali Katarina Petač in Renata Rupreht. Oprema je bila pripravljena in ugotovljeno,
da ustreza standardom za izvedbo državne orientacije.
O državnem tekmovanju v orientaciji, ki je bilo na Kopah se odpre debata:
-

-

-

-

Amir Mehadžić: izpostavi težavo z vedrovkami, ekipe iz njegove regije bi naj opozorile, da so
razpadale in povpraša zakaj niso bile zamenjane oziroma zakaj ni bilo rezervnih. Odgovori mu
Igor Smolnikar, da je res odpadel del ene vedrovke, a le ta ni vplival na zbijanje tarče in ekipe
zato niso bile oškodovane.
Nina Kotar poda pohvale iz regije Ljubljana III glede same organizacije, pada pa komentar na
sodnike in sojenje. Izpostavi tudi težave na cilju, kjer ni bil dobro nastavljen in so se pri izteku,
v nevaren ovinek, pojavljale poškodbe. Tudi ozvočenje je bilo slabo. Prodajal se je alkohol, a je
res, da se na takšni turistični lokaciji temu težko izogneš. V postroju na zaključku je bilo preveč
klepetanja, predvsem graja vsem prisotnim in sodniškemu zboru. Glede reševanja pritožb bi se
morali striktno opredeliti kako je z video posnetki.
Postavi vprašanje poveljniku GZS, Franciju Petku zakaj nista bila delegirana kontrolor
ocenjevanja in nadzornik tekmovanja.
Dogovorimo, da se organizatorju poda navodila o lokaciji cilja, da imajo tam na voljo dovolj
prostora.
Dominik Bunderla prenese pohvale iz Pomorske regije. Pograja ozvočenje in da pri tem sodniki
niso nič slišali. Pohvali podelitev pri kategoriji gasilcev pripravnikov, da so vsi vsem čestitali in
predlaga da se le to uvede v prakso pri vseh podeljevanjih. Prisotni se dogovorijo, da se bo to
izvajalo na državnih mladinskih tekmovanjih in da se bodo rezultati brali samo od 10 mesta in
ne celotni, ker predolgo traja. Rezultati so takoj po tekmovanju objavljeni na spletni strani.
Nina Kotar izpostavi kritiko, da nekateri sodniki še nikoli niso sodili disciplin, niso bili izkušeni.
Predvsem, ker imajo mentorji in tekmovalci na takšnem nivoju vse naštudirano.

-

-

-

-

-

-

-

Pred tekmovanjem so se že pojavile težave s sodniki, bilo je premalo ljudi, odpovedi in smo bili
primorani zadevo reševati na licu mesta.
Poveljniku GZS, Franciju Petku se postavi vprašanje, zakaj niso bili sodniki delegirani iz celotne
Slovenije, zakaj so bili v večini samo iz ene regije.
Poveljnik GZS, Franci Petek pove, da je ta očitek že slišal in pove kako zadeve tečejo na vseh
ostalih tekmovanjih na državnem nivoju, veliko stvari je sedaj utečenih in zaradi tega nimajo
več težav. Sodnike za določene discipline določijo, ostale se delegira iz regij in se jih porazdeli
po ocenjevalnih komisijah. Pri mladinskih tekmovanjih se pušča veliko svobodo Mladinskemu
svetu, s sodniki zapolnijo samo razliko, ki je sam Mladinski svet ni mogel izpolniti. Je mnenja,
da če je sodnik delegiran in se ne opraviči in na državno tekmovanje enostavno ne pride, ne
more več soditi na državnem nivoju, prav tako če slabo sodi, ga je potrebno zamenjati.
Zagotoviti je potrebno tudi dovolj rezerv.
Opraviči se, da ni bilo ne nadzornika ne kontrolorja. Glede nadzornika priznava kritiko, da ni bil
delegiran. Kontrolorja ocenjevanja pa mora zagotoviti Mladinski svet.
Nina Kotar: skrajni čas je, da se jasno doreče jasno kdo kaj dela oziroma pristojnosti
Mladinskega sveta. Glede kontrolorja ocenjevanja ni bilo nikoli jasno povedano kdo ga določi.
Strinjanje, da se delegirajo sodniki iz regij – samo tako zagotovimo, da zadevo obvladajo, da so
preverjeni, da vejo zakaj se gre. Tako vemo, da bo stvar tekla. V preteklosti nismo imeli srečne
roke z delegiranjem sodnikov. Samo kvaliteto, ki je želimo dosežemo le na takšen način.
Klemen Zibelnik predstavi še drug problem in sicer, da je nekaterim iz pod časti, da bi sodili
orientacijo in kviz. Poveljnik GZS, Franci Petek pove, da tak v nobenem primeru ne more soditi
na državnem nivoju.
Poveljnik GZS, Franci Petek pove, da je sedaj, ko se orientacija in kviz vodita tudi v Vulkanu
možnost nadzora in evidence glede tega, koliko ur je kdo sodil.
Katarina Petač vpraša, če je kakšna možnost, da se k testiranju priključi še te vaje iz orientacije.
Debata o tem, da so večinoma tako povzete iz knjižice GŠTD.
Predlaga se, da se ustanovi skupina na oblikovanje tekmovalnega odbora. Predhodno člani
Mladinskega sveta, ob pomoči regijskih poveljnikov, delegirajo določeno število sodnikov za
sojenje na državnem kvizu in orientaciji. Število, koliko iz posamezne regije, pripravi Renata
Rupreht. Iz nabora nato skupina pripravi in določi kdo bo kaj sodil. Komisija za tekmovanja
pregleda predlog in poda soglasje. Rok za delegiranje za državno tekmovanje iz orientacije: do
konca junija 2020.
Marko Katern se zahvali Nini Kotar za organizacijo prenočišča na državnem tekmovanju iz
orientacije in Renati Rupreht, da je uredila oziroma se dogovorila, da se stroški nočitve
udeležencem krijejo. To komentira tudi poveljnik GZS, Franci Petek, ki poudari, da to ni bila
nikoli težava, če bi bili sodniki pošteni, pojavljale so se težave, da so nekateri, ki so bili dan prej
tam, povedali stvari naprej in nekaterim tekmovalnim enotam tako olajšali tekmovanje.
Predsedujoča predstavi tudi težavo pri pripravi karte. Ko je prejela pripravljeno karto za
tekmovanje, jo je poslala dvema članoma Mladinskega sveta, ki sta ugotovila, da karta ni bila
primerna. Težava se pojavi - kdo pomaga organizatorju, če karta ni ok.
Poveljnik GZS, Franci Petek predlaga, da če se primerne karte ne znajo pripravljati oziroma jo
znajo pripraviti redki, je nujno potrebno ljudi za to usposobiti. Predlaga organizacijo
usposabljanja za pripravo kart primernih za tekmovanja. Mladinski svet izbere predavatelja
(predlaga se Dušan Pavli). Pripraviti je potrebno program usposabljanja, Mladinski svet GZS pa
zagotovi kandidate. Dušana Pavlija kontaktira Renata Rupreht.
Špela Alič poda pobudo, da se na vsaki kontrolni točki na tekmovanju iz državne orientacije
zagotovi en komplet prve pomoči.

-

Člani Mladinskega sveta izpostavijo tudi vodjo tekmovanja, ki je bila delegirana s strani GZS.
Do organizatorja to ni bila pravična poteza, predlagajo, da bi to bil nekdo od organizatorjev.
Poveljnik GZS, Franci Petek razloži, da mora vodja tekmovanja poznati strukturo samega
tekmovanja, delo po točkah pa mora poznati tehnični vodja, ki pa prihaja iz vrst organizatorja.
Vodja tekmovanja skrbi, da tekmovanje teče tako kot mora, poznati mora sam sistem ne pa
tudi samih kontrolnih točk.

Sklep 8/4: Vzpostavi se enoten sistem podeljevanja, tako da si med seboj dobitniki medalj čestitajo.
Rezultati na državnem tekmovanju se berejo samo od 10 mesta navzgor.
Sklep 8/5: Vzpostavi se sistem delegiranja sodnikov za državno tekmovanje iz orientacije in kviza. V
naprej določeno število sodnikov za sojenje na državno tekmovanje delegira posamezna regija.
Sodniki morajo biti glede mladinskih tekmovanj izkušeni in poznati vse discipline orientacije in kviza.
Rok za delegiranje za orientacijo: konec junija. Rok za delegiranje za državni kviz: konec februarja.
Sklep 8/6: Organizira se usposabljanje za pripravo kart orientacijskega tekmovanja.

K točki 4: Razpis za kviz gasilske mladine
Predsedujoča pozove Klemna Zibelnika, vodjo delovne skupine za pripravo razpisa, da predstavi vse
predvidene spremembe in da se dogovorimo, če se vse te spremembe upošteva v razpisu.
Klemen Zibelnik predstavi spremembe razpisa in prilog:
-

-

-

-

Popravi se, da lahko tekmujejo 6-letniki z dopolnjeno starostjo (usklajeno z GŠTD).
V disciplini DRŽI-NE DRŽI, da pri literaturi popravi, da je lahko iz nabora vse literature, ne samo
iz gradiva veš ne veš.
Gradivo za PRVO POMOČ – posodobljen je priročnik za delo z gasilsko mladino. Prva pomoč je
enaka v priročniku iz leta 2017 in 2019, tako da sta za pripravo otrok primerna oba priročnika.
Test iz POŽARNE PREVENTIVE je lahko sestavljen za gasilce pripravnike iz gradiv, ki so
namenjena tudi mladincem in pionirjev (morajo že predhodno znanje obvladati), in za
mladince lahko gradivo tudi od pionirjev. Se pravi da morajo znati gradivo tudi iz prejšnje
kategorije.
Pri kategoriji mladinci in gasilci pripravniki dodan pri POŽARNI PREVENTIVI nov sklop vprašanj:
RAZUMI GASILSTVO. Besedilo o določeni temi na testu iz nekega vira (vir je naveden na
razpisu). Glede te teme morajo razmisliti in odgovoriti na zastavljena vprašanja – namen: širše
poznavanje gasilstva in razumevanje. Za ta tip se ni potrebno posebej učiti.
Dodatna križanka: člani Mladinskega sveta se dogovorijo, da se doda še določeno število črk
za pomoč.
Pri poišči besede se pri mladincih in gasilcih pripravnikih doda prostor, da besede izpišejo po
posameznih temah v pravilen stolpec. Če pravilno izpiše besedo prejme 1 točko. Če jo še
pravilno uvrsti, dobi še 1 dodatno točko.
Popravljene so začetne točke – 7 dodatnih točk za najmlajše (6 letnike).
Stojalo za vezanje vozlov je sedaj v gradivu brez črt, pomemben je samo vrstni red vozlov
(usklajeno z GŠTD).
Pri mladincih je sedaj med orodjem C-ročnik z zasunom (usklajeno z GŠTD).
Pri gasilcih pripravnikih dodan stavek, da je med stabilno spojko in cevmi prostor za eno cev
(usklajeno z GŠTD).

-

-

Dodana skupna slika za gasilske spretnosti. Na nižjih nivojih se uporablja samo eno progo in
zato je dodano kako bi ta enotna proga izgledala, da se črte med seboj ne motijo. Upoštevanje
ne pravih črt (od druge kategorije) ni razlog za ponavljanje vaje.
Pri mladincih in pripravnikih se doda pri odgovarjanju na a, b ali c, da je lahko pravilnih več
odgovorov.

O vseh spremembah se odpre razprava.
Datum za kviz: 4. 4. 2020, Dolenjska regija (predvidena lokacija: OŠ Trebnje).
Predsedujoča predlaga sprejem vseh sprememb.
Sklep 8/7: Potrdijo se vse predlagane spremembe razpisa za državni kviz gasilske mladine.
Čistopis z vsemi spremembami se pripravi in se poda Upravnemu odboru v sprejem na seji, 1. 10. 2019.

K točki 5: Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev
Predsedujoča pove, da smo bili korespondenčno pozvani podati mnenje oziroma
strinjanje/nestrinjanje glede programov usposabljanja mladih. Program in predlog sklepa za sprejem
na upravnem odboru GZS sta bili poslani kot prilogi korespondenčnemu vabilu. Zadeve so zaradi
sprejetja na Upravnem odboru GZS potekale pospešeno, zato tudi Mladinski svet ni prejel programov
v dopolnjevanje, ampak samo v sprejetje.
Za obravnavo je delovna skupina pripravila gradivo – Temeljni program usposabljanja prostovoljnih
gasilcev, ki je bilo pregledano s strani Komisije za izobraževanja. Na svoji seji je Komisija za
izobraževanja sprejela naslednji sklep: »Komisija za izobraževanje in usposabljanje ugotavlja, da so
mladinski programi, ki so nam bili poslani 6. 6. 2019 preko elektronske pošte in jih je poslala Renata
Rupreht, predsednica Mladinskega Sveta, skladni s tečajem GASILEC PRIPRAVNIK. Mladi gasilec, ki
opravi vse mladinske programe in dopolni 16 let bo imel primerljiva znanja kot tečajnik, ki je obiskoval
tečaj Gasilski Pripravnik.
Odgovore je v roku posredovalo 16 članov Mladinskega sveta GZS. 14 članov se jih s programi strinja,
1 član se ne strinja, 1 član se ni opredelil, 1 član ni glasoval.
V korespondenčnih mnenjih sta dva člana Mladinskega sveta postavila nekaj vprašanj na katere
odgovori Lavra Slatenšek.
Vprašanja Marka Katerna:
-

Tečaj za pripravnika se izvaja na nivoju GZ, omenjeni tečaji pa v posameznem društvu. Ali se
lahko tudi ti tečaji izvajajo na nivoju GZ oz. vsaj v sodelovanju z ostalimi društvi, saj ne vidim
smisla, da se organizira tečaj samo za nekaj posameznikov.
Odgovor: Tečaj se bo lahko izvajal tudi na nivoju GZ-jev. Prav namenoma tudi na kakšnih taborih,
kakšen del teoretičnih in praktičnih ur.
-

Ali lahko teoretična predavanja in praktične vaje izvajajo predavatelji/inštruktorji, čeprav
nimajo opravljenega tečaja Mentor mladine?
Odgovor: Učni program izvajajo mentorji mladine, ki imajo opravljen tečaj za mentorja mladine.
Usposabljanje nadzoruje poveljnik gasilskega društva. Pri preverjanju znanja je prisoten vodja mladine
v društvu in vodja ali član mladinske komisije gasilske zveze. Postavljen je takšen sistem (dosti blažji
kot npr. pri pripravniku), s samim namenom, da se drži nivo znanja in podajanja le tega. Seveda pa

smiselno izbiranje predavateljev – če imamo v društvu člana, ki je zdravnik, reševalec bomo verjetno
njega povabili k sodelovanju za predavanje ne glede na to če ima opravljen tečaj za mentorja mladine
(enako kot velja za podajanje strokovnih tem pri ostalih programih izobraževanja prostovoljnih
gasilcev).
-

Kako je z gradivi oz. kdo jih bi moral pripraviti in kdaj jih lahko pričakujemo, saj se le tako lahko
doseže enoten nivo znanja med mladimi iz različnih društev, GZ, …
Odgovor: Gradiva se pred samim sprejetjem programa niso mogla začeti pripravljati. Sedaj pa bo
delovna skupina začela z delom in pripravo gradiv, vendar ne v smislu, da bo samim predavateljem
pripravljeno čisto vse. Imel bo napotke in smernice, bo pa se moral tudi sam pripraviti teme in učno
uro. Velika težav in omejitev je, da še ni pripravljenega gradiva za tečaj pripravnika, na katerega naj bi
se navezovali program za mlade gasilce. Gradivo bo za mladino pripravljeno tako, da bo njim bližje.
-

Ali lahko član, ki se vključi v gasilske vrste v kasnejših letih (npr. 13 let) opravlja tečaje Pionir I
in II ter Mladinec I ali mora počakati na tečaj za pripravnike?
Odgovor: Ne ni potrebno čakati. S tem namenom je nastavljeno tako, da lahko nekdo, ki pride npr. z
12 leti v gasilske vrste opravi najprej tečaj za pionirja I in II, nato za mladinca I in II, s 16 leti pa se mu
prizna tečaj za gasilca pripravnika. Pomembno je le, da opravlja vsebine po vrsti in vse; ni pravično, da
bi potem bili ali prikrajšani za samo opravljanje ali pa bi šli direktno samo na mladinca. Tečaji za nazaj,
so usklajeni s temeljnim program, kjer se zastavljeno izobraževanje po vrsti, brez možnosti
preskakovanja. Imamo spodnjo starostno omejitev in pogoje za opravljanje višjih činov.
Vprašanja oziroma mnenje Špele Alič:
-

Obvezna uporaba avdiovizualnih pripomočkov pri teoretičnem delu. Po mojih izkušnjah se,
sploh pri manjših otrocih, teorijo bolje predstavi brez avdiovizualnih pripomočkov, ampak so
realni učni objekti in razne demonstracije precej učinkovitejše.
Odgovor: Dodatna uporaba realnih učnih objektov in demonstracije niso prepovedane, seveda se
priporoča čim bolj zanimivo podajanje učnih vsebin in zbujanje zanimanja pri samih poslušalcih. Vsa
angažiranost predavateljev in inštruktorjev za povečanje učinka je zaželenja. S tem namenom delovna
skupina cilja tudi na pripravo gradiv na tak način, da bo nekakšen del priprav ostal tudi na predavateljih.
-

Zapis na strani 61: "Splošnemu in posebnemu delu programa je priložen vsebinski del (gradiva),
ki služi kot smernica izobraževanja in osnovni vir literature." Jaz nikjer ne vidim vira literature.
Dokument predstavlja zgolj učni program, kar pomeni sklop opisov učnih ciljev, ki jih mora
osvojiti tečajnik; to žal ni literatura. Bi se mi pa zdelo izredno koristno, da bi v dokumentu
navedli vsaj priporočila katero literaturo se lahko uporabi pri izvajanju programa.
Odgovor: Gradiva se pred samim sprejetjem programa niso mogla začeti pripravljati. Sedaj pa bo
delovna skupina začela z delom in pripravo gradiv, vendar ne v smislu, da bo samim predavateljem
pripravljeno čisto vse. Imel bo napotke in smernice, bo pa se moral tudi sam pripraviti teme in učno
uro.
O programu se odpre razprava. Postavlja se vprašanje, če bomo s tem pridobivali več mladih v gasilske
vrste. Namen tega ni v pridobivanju večjega števila mladih, ampak da lahko med izobraževanjem, tudi
pripravljanjem za kviz mladi pridobivajo osnovno znanje in nato zanje ni potrebno, da posebej delajo
čin pripravnika, ga pridobijo če imajo opravljene vse štiri stopnje. Verjetno vsa društva, zveze tega ne
bodo izvajala, nekatera bodo.
Poveljnik GZS, Franci Petek se je strinjal z odgovori delovne skupine in predstavil še delo, ki nas čaka v
naprej. Potrebno bo pripraviti gradivo in uskladiti s programom Vulkan – zadeve že tečejo.

Za pripravo je zadolžena ista delovna skupina, ki je usklajevala programe, v sestavi: Renata Rupreht,
Nina Kotar, Valerija Mirt, Anja Rupnik in Lavra Slatenšek.

K točki 6: Priprava posveta mladinskih mentorjev 2020
Predsedujoča pove, da so v Zrečah že rezervirane konferenčne dvorane in sobe za nočitve. Posvet bo
potekal 17. in 18. januarja 2020. V razmislek vsem prisotnim do naslednje seje: teme za predavanja
oziroma delavnice.
Nekaj tem se predlaga že na tej seji in sicer:
- Predstavitev novega programa izobraževanja.
- Novosti glede kviza in orientacije.
- Gasilska brigada – družabna igra. Pojavi se tudi pobuda, da se denar, od vsake prodane igre
(1€) nameni za pripravo promocijskega gradiva za mlade.
- Osebnost gasilca.
- Dolenjska regija: zabavni program.
Delovna skupina in vodja za promocijo bo določena na naslednji seji.

K točki 7: Imenovanje delovne skupine za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke
Predsedujoča predlaga, da delovna skupina za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke ostane
enaka kot je bila v prejšnjih letih, ker že pozna sam sistem in delo.
Predlaga delovno skupino za razdelitev sredstev gasilske doplačilne znamke v sestavi: Andreja
Zupančič, Nina Kotar, Lavra Slatenšek, Amir Mehadžić, Renata Rupreht, Klemen Zibelnik in Nevenka
Kerin.
Potrebno je pripraviti tudi nov razpis s 1. 11. 2019.
Pobudo poda Katarina Petač in sicer, da bi se drugače ovrednotilo regijska pokalna tekmovanja po
številu sodelujočih ekip. Odgovor je, da njihova regija načeloma ne izvaja pokalnih tekmovanj čisto
posebej ampak so vedno priključene tekmovanju zvez ipd.
Sklep 8/8: Delovna skupina v sestavi Andreja Zupančič, Nina Kotar, Lavra Slatenšek, Amir Mehadžić,
Renata Rupreht, Klemen Zibelnik in Nevenka Kerin razdeli sredstva gasilske doplačilne znamke po
poteku razpisa in pripravi nov razpis za leto 2020.

K točki 8: Program dela MS v letu 2020
Predsedujoča predstavi program dela in časovni okvir posameznih dogodkov:
Naloga
1. Posvet mladinskih mentorjev

Časovni okvir
17.,18. januar

2. Usposabljanje za mentorje
(spremljanje in analiza)

stalna naloga

Nosilec naloge
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Dragica Lenarčič

3. Priprava promocijskega materiala na temo gasilske
mladine

stalna naloga

4. Sodelovanje na Otroškem bazarju- Gospodarsko
razstavišče v Ljubljani
5. Usposabljanje za pripravo kart za orientacijsko
tekmovanje
7. 19. državni kviz

september

8. 23. državno tekmovanje v gasilski orientaciji
9. 21. srečanje slovensko-hrvaške mladine- Slovenija

10. Spremljanje letovanj gasilske mladine

4. april
Dolenjska regija
12. september
Regija LJ I
Maj
Belokranjska
regija
junij - september

11. Sprotno ažuriranje podatkov o delovanju mladine
na spletni strani GZS
12. Spremljanje aktivnosti gasilske mladine po regijah

stalna naloga

13. Priprava javnih razpisov za sofinanciranje
mladinskih aktivnosti

stalna naloga

14. Strokovna ekskurzija članov MS GZS

marec

stalna naloga

15. Priprava kriterijev, razpisa, izvedba letovanj gasilske stalna naloga
mladine
16. Aktivno delo Sveta:
stalna naloga
- 4-6 sej
- druge aktivnosti članov po programu dela

- MS GZS
-predsednik Komisije za
preventivo
-Marko Pograjc
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
-Suzana Kralj
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin
- MS GZS
-Nevenka Kerin

Razpravlja se o državnem srečanju gasilske mladine, ki je bilo v letu 2019 priključeno
medgeneracijskemu srečanju in v prihodnjem združevanju ni smisla.
Poveljnik GZS, Franci Petek obvesti prisotne, da bo 23. in 24. maja državno tekmovanje GŠTD, v Celju.
Obalnokraška regija organizira strokovno ekskurzijo.
Sklep 8/9: Potrdi se plan dela Mladinskega sveta za leto 2020

K točki 9: Vprašanja in pobude
Belokranjska regija predlaga, da bi se v doplačilno znamko vključilo tudi sofinanciranje delovnih oblek
za mlade. Predlagajo da se sofinancira v vrednosti 50€, če mladina sodeluje na državnem nivoju.
Odpre se razprava. Poveljnik GZS, Franci Petek odgovori, da takšna stvar ni izvedljiva. Mladine, ki
tekmujejo je veliko, kar se seveda pohvalno, ni pa možno zagotoviti takšno sofinanciranje, prav tako
so delovne obleke že v razpisu za sofinanciranje opreme. Bolj izvedljivo je, da se na državnih
tekmovanjih (kviz, orientacija) zagotovijo praktične nagrade, ki so lahko tudi v obliki delovnih oblek.

Postavi se vprašanje, da poveljstvo in upravni odbor GZS-ja prejme delovne ali svečane obleke - je
možnost tudi za mladinski svet. Poveljnik GZS, Franci Petek odgovori, da so oblačila dobili organi GZSja, ker zastopajo organizacijo na raznih prireditvah na katere jih pošljejo.
Pobuda Špele Alič, da se v prihodnje za promocijo in sodelovanje pridružimo na dnevih zaščite in
reševanja. To v tem letu ne bo izvedljivo, bomo pa stopili v kontakt, da bi bila zadeva realizirana v letu
2021. Na samem dogodku predstavimo naše delovanje, ker je veliko udeležencev samega dogodka in
že sam po sebi je dogodek privlačen in zanimiv. Vsi prisotni se s pobudo strinjajo.

K točki 10: Razno
Marko Katern poda pripombe:
- komunikacija z organizatorjem na medgeneracijskem srečanju mladih; odzivnost članov. Ni
bilo znanega števila mladih, obrazca za prijavo ni bilo. Financiranje glede srečanja je bilo
dogovorjeno prej, glede na število mladih (4) se bo kril celoten del?
Odgovor: Ker je bilo financiranje dogovorjeno v naprej se po sami izvedbi le tega ne more
spreminjati
- Udeležba na mladinski olimpijadi – zakaj ni bil predstavnik predsednik MS ali član MS?
- Otroški bazar – več pričakovanj od URSZR-ja. Ni bilo komunikacije, dogovoril za malico,
vsakoletna težava. Poveže se GZS, da razrešijo težavo.
Katarina Petač se je udeležila sprejema ob svetovni dan mladih na Ministerstvu za šolstvo. Sprejem
vseh organizacij, ki se ukvarjajo z mladino. Dogodek medijsko zelo podprt, kar manjka nam.

Naslednja seja bo v Podravski regiji (Poljčane).

Seja je bila zaključena ob 21:00.

Zapisala:
Lavra Slatenšek

Predsednica MS GZS:
Renata Rupreht

