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Z A P I S N I K 
 

9. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v petek, 8. novembra 2019, ob 

18.00, v prostorih PGD Poljčane, Bistriška cesta 91, 2319 Poljčane. 

 

PRISOTNI ČLANI MLADINSKEGA SVETA: Renata Rupreht, Klemen Zibelnik, Špela Alič, Marko 

Katern, Mitja Ivančič, Nina Kotar, Tomaž Volfand, Amir Mehadžić, Janja Pesjak, Katarina Petač, 

Igor Smolnikar, Lavra Slatenšek, Andreja Zupančič 

 

OSTALI PRISOTNI: 

 župan občine Poljčane Stanislav Kovačič 

 predsednik PGD Poljčane: Dušan Vižintin 

 Oskar Neuvirt 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Valerija Mirt, Dominik Bunderla, Darjan Domadenik, Anja Rupnik 

 

Pred pričetkom uradnega dela 9. seje je navzoče pozdravil župan občine Poljčane Stanislav 

Kovačič, ki je na kratko predstavil občino. V nadaljevanju je Oskar Neuvirt predstavil dve lastni 

igri, ki jih lahko mladi pripravijo za mladino. Obema gostoma se je predsednica Mladinskega 

sveta, Renata Rupreht, prav lepo zahvalila in nato predlagala v sprejem dnevni red seje. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 

3. Nove gasilske veščine 

4. Razpis doplačilne znamke 2018 

5. Razpis orientacija 2020 

6. Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

7. Program posveta gasilskih mentorjev 

8. Razno 

 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Sejo je vodila predsednica Mladinskega sveta Renata Rupreht. Predsednica ugotovi, da je seja 

sklepčna, saj je prisotnih 13 članov Mladinskega sveta. 
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V poslanem dnevnem redu sta dve napaki in sicer se druga točka pravilno glasi "Pregled in 

potrditev zapisnika 8. seje" in četrta točka "Razpis doplačilne znamke 2019". 

Sklep 9/1: Mladinski svet soglasno sprejema in potrjuje dnevni red 9. seje z upoštevanima 

napakama, tako da se dnevni red glasi: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 

3. Nove gasilske veščine 

4. Razpis doplačilne znamke 2019 

5. Razpis orientacija 2020 

6. Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

7. Program posveta gasilskih mentorjev 

8. Razno 

 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 

Pri pregledu zapisnika je predsednica Renata Rupreht povzela sklepe: 

 Glede delegiranja sodnikov za državna tekmovanja iz orientacije in kviza predsednica 

še nima povsem določenega sistema, zato ga še ni poslala. Vsaka regija bo za določeno 

tekmovanje posredovala predpisano število sodnikov, da bomo lahko zagotovili 

nemoteno izvedbo tekmovanja. O končnem sistemu in število sodnikov bo predsednica 

obvestila člane mladinskega sveta.  

 Razpis za kviz je potrdil upravni odbor in je objavljen na spletni strani GZS. 

 Amir Mehadžić opozori, da je v programu dela zapisano, da je srečanje slovensko-

hrvaške mladine v mesecu maju, čeprav naj bi bil sedaj potrjen termin v juniju. O 

točnem terminu se pozanima predsednica. 

Sklep 9/2: Mladinski svet soglasno sprejema in potrjuje zapisnik 8. seje. 

 

Ad 3. 

Nove gasilske veščine 

Delovna skupina, ki pripravlja temeljne programe izobraževanja mladih, se je odločila, da 

bomo prenovili tudi veščine, ki so že zastarele. O tem so se pogovarjali tudi na seji s Komisijo 

za izobraževanje in usposabljanje, na kateri je bil tudi poveljnik GZS Franci Petek ter se je 

strinjal s prenovo veščin, torej vse v enem sklopu prevetritve. Predsednica je bila obveščena, 

da prenova veščin ne more iti tako hitro, ker je na GZS še veliko zaloge starih značk za veščine. 

Predsednica je predsedniku in poveljniku GZS napisala dopis o tej problematiki, nakar je dobila 

ustni odgovor, da mora najprej mladinski svet potrditi sklep o spremembi veščin, nato pa jih 

mora potrditi še upravni odbor. 



3 / 9 

Prisotni so dobili skupaj z vabilom delovno gradivo za predlagane nove veščine. Delovna 

skupina je predvidela 18 veščin, med katerimi so nekatere nove, nekaj pa se jih izbriše. 

Izbrišejo se tiste, ki so delovale na principu prinesenega potrdila – npr: kolesar, glasbenik, 

plavalec. S takšnimi otroki mentorji niso nič delali, dobili pa so neko gasilsko veščino, zato je 

komisija mnenja, da takšne veščine ne sodijo v nabor; tudi cilji so bili neustrezni. 

Izoblikuje se 18 novih veščin in sicer: Preventivec I, Preventivec II, Kurir, Arhivar, 

Umetnik/Kulturnik, Bolničar I, Bolničar II, Vodnik, Računalničar, Novinar/fotograf, Razvrščanje 

I, Razvrščanje II, Desetar, Tekmovalec, Uporabnik gasilnika, Orientacist I, Orientacist II, 

Orodjar. 

Špela Alič sprašuje, kako bo z vsebino veščin, saj so nekatera področja (npr: Bolničar) 

prekrivajo s tematiko pri činih za pionirje in mladince. Bodo te vsebine različne med seboj? 

Odgovor ji je podala Lavra Slatenšek. Ves poslani material je delovna verzija, pri čemer bo 

vsaka veščina podrobno razložena. Veščine bi bile na nek način specialnosti za mladino, ki ne 

bodo le dopolnjevale znanje temveč ga bodo tudi povzemale, saj ni rečeno, da bodo vsi izvajali 

programe za čine, temveč se bodo odločili le za izvedbo določenih veščin. Zamišljene so tudi 

že smernice, kaj naj bi predstavljala posamezna veščina. Orodjar bo na primer vseboval skrb 

za orodje, pripravo orodja za vaje; pri umetniku/kulturniku, bo vsebovalo, da otrok sodeluje 

na društvenih kulturnih dogodkih, občnih zborih. Ne bo vse temeljilo na tem, da se bo otrok 

učil, temveč bodo cilji napisani tudi v smislu, da nek otrok izstopa na nekem področju. 

Nina Kotar pojasni, da bo največji poudarek na praktičnem vidiku. V osnutku veščine bolničar 

je zamišljeno tako, da otrok sodeluje na vseh vajah, tekmovanjih in drugih dogodkih tudi po 

osvojeni veščini, če ne drugega s tem, da ima vedno pri sebi komplet prve pomoči. 

Lavra Slatenšek pojasni ozadje veščine Tekmovalec. Veščina je mišljena kot nagrada nekemu 

otroku, ki se je npr: že dvakrat udeležil nekega državnega tekmovanja. Cilji še niso določeni, 

vendar bo pri tej veščini najbrž nekaj v tej smeri. 

Marka Katerna je zanimalo, kako je glede razporeditve veščin glede na starost otrok. O tem 

delovna skupina natančno še ni razglabljala, bo pa priporočena starost za izvajanje posamezne 

veščine. 

Špela Alič predlaga, da se sprejme sklep, ki bo omogočal enostavnejše dodajanje še kakšne 

veščine, saj mora biti zadeva živa in dinamična. Prisotni se s tem strinjajo. 

S spremembo veščin je potrebno pripraviti tudi nove značke, priznanja in obrazce, za kar je 

potrebno novo oblikovanje s pomočjo grafičnega oblikovalca. Značke za obstoječe veščine 

bodo najbrž ostale takšne kot so,  zaradi porabe zalog. Uvedlo naj bi se tudi prehodno obdobje. 

Delovna skupina ima namen spremeniti tudi pravilnik o delu z gasilsko mladino. Dogovorjeno 

je, da ga pomaga pripraviti tudi arbitražna komisija, saj je bila zadolžena za pomoč vsem 

komisijam za pripravo njihovih novih pravilnikov. Priskočili nam bodo na pomoč na pravnem 

področju. 
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Delovna skupina prosi vse člane mladinskega sveta, da preko elektronske pošte pošljejo 

morebitne ideje za veščine in pravilnik. 

Sklep št. 1:Sklep 9/3: 

Mladinski svet soglasno sprejema priprave novih gasilskih veščin, ki bodo predstavljale 
dopolnilni del sistema izobraževanja mladih gasilcev in gasilk. Za začetek se pripravi 18 
novih gasilskih veščin: Preventivec I, Preventivec II, Kurir, Arhivar, Umetnik/Kulturnik, 
Bolničar I, Bolničar II, Vodnik, Računalničar, Novinar/fotograf, Razvrščanje I, Razvrščanje II, 
Desetar, Tekmovalec, Uporabnik gasilnika, Orientacist I, Orientacist II in Orodjar. Možna je  
razširitev nabora gasilskih veščin. 

 

Lavra Slatenšek vse prisotne obvesti, da je imel temeljni program za izobraževanje mladine, ki 

je bil poslan na gasilske zveze, slovnične napake ter določene napake pri poimenovanju 

stopenj činov. Sedaj je program lektoriran. Ko bo vse pripravljeno, bo objavljen na spletni 

strani GZS z dopisom, da se bodo prenavljale tudi veščine. Priložene bodo tudi vse priloge 

(dnevnik, urnik, obrazci, …). Gradiva ne bodo pripravljena, ker jih tudi za čin gasilskega 

pripravnika še ni.  

Kreiranje tečaja v Vulkanu trenutno še ni mogoče, čeprav je delovna skupina na GZS poslala 

vse potrebne podatke. Dušan Vižintin je obrazložil, da se bo prenavljalo Vulkan in bo v sklopu 

tega vključeno tudi prijavljanje na ta tečaj. 

Špela Alič opozori, da so v predloženih prilogah za tečaj slovnične napake. Zanima jo tudi, zakaj 

se morata v izjavi podpisati oba starša oz. skrbnika. Nina Kotar ji obrazloži, da so morali povzeti 

obrazce, ki so predvideni za čin pripravnika, da bodo zadeve enotne. Katarina Petač opozori, 

da je iz vidika slovničnega poimenovanja posameznih postavk v izjavi, veliko napak. Katarina 

Petač bo pripravila popravek izjave, da bodo vse alineje primerno poimenovane. 

Špela Alič opozori, da je v navodilih za ocenjevanje zaključnih izpitov navedeno, da se znanje 

ocenjuje z ocenami od 1 do 5 s poudarkom na opisnem ocenjevanju, kar ni logično, da sta oba 

načina navedena, lahko je eden ali drugi. Opozori tudi, da sta pri sestavi komisije za zaključni 

izpit oba člana poimenovana kot vodja mladine v gasilskem društvu.  

Preverjanje je potrebno izvesti tako, da bo otrokom prijazno, priporočljivo bi bilo, da je ustno. 

Predsednica pojasni, da je izobraževanje mišljeno, da se izvaja dlje časa npr: v okviru rednih 

srečanj. Časovni okvir v katerem mora biti tečaj izveden ni predpisan, lahko se izvaja tudi celo 

leto. Predvideno je le minimalno število ur. 

Lavra Slatenšek poudari, da morajo člani mladinskega sveta v regiji predstaviti, da je pri izvedbi 

tečaja največ odvisno od organizatorja, ki bo izvedel tečaj. Vsi pa moramo biti pozitivno 

naravnani. 

Kdor se redno ukvarja z mladino, jim zastavljeni programi ne bodo težki, prav tako so  z mladino 

večino predpisanih zadev tudi že predelali. S tečajem je vse skupaj le zapisanov celoto. 
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Ad 4. 

Razpis doplačilna znamka 2019 

Člani mladinskega sveta so z vabilom prejeli tudi razpis za doplačilno znamko in letovanja 2019. 

Predsednica je v dokumentih spremenila formalnosti – letnice in datume. Ker še ni točnega 

izračuna predlaga, da se razpisa sprejmeta in se naknadno le-ti popravijo. Za obračun letovanja 

mora biti narejen obračun letošnjih letovanj in taborjenj, da se bo videlo, koliko bo ostalo od 

lanskoletnih sredstev. Za razpis iz gasilske doplačilne znamke pa morajo biti zaključeni vsi 

projekti na nivoju GZS in ker še niso, znesek ni znan. 

Lavra Slatenšek predlaga, da se v obeh razpisih poenoti število priloženih računov, sedaj lahko 

pri enem razpisu priložiš tri, pri drugem pa deset računov. V njeni regiji namreč želijo prikazati 

vse stroške in so sedaj predvsem pri doplačilni znamki omejeni na tri račune. Klemen Zibelnik 

ji odgovori, da ima vsak projekt dva do tri glavne račune, vsi ostali so za zelo majhne zneske in 

onemogočajo efektivno delo komisije pri pregledu dokumentacije. 

Sklep št. 2:Sklep 9/4: 

Število priloženih računov v razpisu za doplačilno znamko in letovanja se spremeni na 
maksimalno pet računov. 

 

Lavra Slatenšek pove, da je pri letovanjih sofinanciran maksimalni znesek 26 

€/dan/udeleženca, ki je nižjo od zneska objavljenih ponudb na strani GZS.  

Na obstoječem obrazcu se v tiskani verziji ne bodo videle celotne povezave do objav spletnih 

strani, saj so celice zaščitene in jih ni mogoče spreminjati. 

Klemen Zibelnik opozori, da je potrebno navesti datum za preračun iz hrvaških kun v eure, in 

sicer na dan 1.11.2019. 

Sklep 9/5: 

Soglasno se potrdita razpisa za doplačilno znamko in letovanja s spremenjenim število 
maksimalno priloženih računov (5) in z vpisom razpoložljivih zneskov, ko bodo le-ti znani s 
strani GZS. 
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Ad 5. 

Razpis orientacije 2020 

Nina Kotar predstavi razpis in pravila orientacije 2020, in sicer so spremembe: 

Razpis: 

 generalno se vse uskladi na knjižico GŠTD 2019 

 karto mladinski svet potrdi najkasneje 30 dni pred tekmovanjem 

 pri pripravniki vajo postavitev orodja z MB zamenja vaja polaganje napadalnega 

cevovoda, vajo v napad pa zamenja nova vaja radijske zveze 

 bolj jasno definiranje, da je za evidentiranje mrtvega časa odgovorna ekipa sama 

Pravila: 

 dodan glavni sodnik za orientacijsko progo 

 spremembe pri praktični orientaciji 

 spremenjen nabor topografskih znakov 

 pri zvijanju cevi se je cev in nosilec cevi premaknil pol metra naprej, da ne bo težav pri 

vstopu tekmovalcev v prostor. Zapisana je toleranca postavitve cevi ter zapisana je 

napaka medsebojnega dotika spojk. Slikovno je prikazana dovoljena ohlapnost pri 

zvitju cevi. Natančneje definirano kaj se ocenjuje, če cev pade. 

Priloge: 

 dodana bo priloga za pravilno izvedbo praktičnih vaj iz orientacije 

Marko Katern opozori, da je pri vaji polaganje napadalnega cevovoda navedena uporaba 

ročnika brez zasuna, ki pa ga v novih pravilih GŠTD 2019 ni več. Nina Kotar in Klemen Zibelnik 

sta obrazložila, da je orodje pravilno navedeno, saj se posnema vajo z motorno brizgalno; in 

sicer delo napadalcev, kjer je ročnik brez zasuna. 

Mitja Ivančič meni, da je preveč sprememb v enem letu – temeljni programi izobraževanja, 

veščine, kviz -, zato bo za mentorje čisto preveč obremenitev. Klemen Zibelnik obrazloži, da so 

spremembe le pri pripravnih, pri čemer sta si dve vaji (v napad in polaganje cevovoda) med 

seboj zelo podobni. Špela Alič je pojasnila, da sta obe vaji zastavljeni tako, da bi jih moral vsak 

mentor poznati, saj je polaganje cevovoda zelo podoben tudi mokri vaji s hidrantom, z 

radijskimi postajami pa se sreča vsak mentor v sklopu operativnih nalog. Katarina Petač pove, 

da bi bila težava le v mentorji, otroci vedno sprejmejo spremembe. 

Predsednica pojasni, da v predmetniku za temeljna izobraževanja mladih res nimamo 

predvidenega izobraževanja radijskih postaj.  

Andreja Zupančič meni, da lahko z uvedbo radijskih postaj izboljšamo tudi komuniciranje po 

radijskih postajah na marsikaterem tekmovanju. Tudi navodila so zelo dobro napisana. 
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Marko Meden je podal mnenje, da vaji nista zahtevni za mentorje, predvsem pa sta bolj 

uporabni kot predhodni.  

Tomaž Volfand predlaga, da se bolj natančno opredeli postavitev cevi pri zvijanju cevi, saj je 

zapisano, da je potrebno najprej zapeti cevni nosilec in nato postaviti cev v označen prostor. 

V razpisu se bo dopisalo, da se cevni nosilec lahko zapne tudi v označenem prostoru. 

Člani mladinskega sveta so glasovali za razpis orientacije za leto 2020 z dopolnitvijo, da pri 

zvijanju cevi ekipa cev lahko odloži v označeni prostor predno zapne cevni nosilec. Za je 

glasovalo 10 članov, 3 člani so bili proti. 

Sklep 9/6: 

Potrdi se razpis orientacije za leto 2020 z dopolnitvijo v zvezi zapenjanja cevi pri zvijanju 
cevi. 

 

Ad 6. 

Usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte 

Predsednica obvesti, da je potrebno sprejeti sklep glede ponudbe Dušana Pavlija za 

usposabljanje mentorjev za izdelavo orientacijske karte. Na terenu je težava, da vsaka regija 

nima usposobljenega gasilca, ki bi znal kvalitetno pripraviti orientacijsko karto. 

Vsebina izobraževanja: 

 Ponovitev osnove orientacije 

 Ponovitev naročila karte 

 Priprave osnovne karte 

 Ogled terena 

 Vnašanje sprememb na karte 

Potrebuje se učilnico z Wi-fi omrežjem. Vsak udeleženec potrebuje lastni prenosni računalnik. 

Usposabljanje bi trajalo 6 do 8 ur.  

Na enkrat bi lahko usposobil do 40 udeležencev, kar pomeni dva gasilca na regijo. Za kraj 

lokacije predlaga Ig, Sežana ali Trebnjem. 

Za izvedbo usposabljanja bi želel imeti povrnjeno kilometrino, toplo malico in plačilo 

predavateljskih ur. 

Janja Pesjak je povedala, da je potrebno strošek točno definirati, saj so vsi omenjene postavke 

znane. Predavateljska ura je 33 € bruto. 

Nina Kotar je menila, da je tistega, ki izobražuje, potrebno primerno nagraditi. 

Klemen Zibelnik je predlagal, da se izvede dva tečaja na ločenih lokacijah, eden v zahodnem 

delu, drugi v vzhodnem delu države, da bi udeleženci imeli krajši čas potovanja na 

usposabljanja. 
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Sklep 9/7: Izvedeta se dve ločeni usposabljanji za izdelavo orientacijske karte za člane 

mladinskega sveta ter še po en predstavnik iz vsake regije. 

 

Ad 7. 

Program posveta mentorjev gasilskih mentorjev 

Predsednica je predstavila program posveta v Zrečah, 17. in 18. januarja 2020.  

Petek, 17. januar 

 Otvoritev posveta 

 Novosti v kvizu in orientaciji (60 min) 

 Prestavitev temeljnih programov mladih (60 min) 

 Poveljnik in predsednik 

 Družabni večer – Dolenjska regija 

Sobota, 17. januar 

 Delavnice 

o Igra Gasilska brigada 

o Oskar Neuvirt 

o Prva pomoč 

Špela Alič je predlagala temo o zaupnikih, vendar ne pozna nikogar, ki bi bil hkrati mentor in 

zaupnik. Predlaga temo bolj na psihološki ravni, ko se otroci zaupajo mentorjem.Renata 

Rupreht meni, da bi bilo to predavanje po delavnicah. Pozanima se bo, kdo to predava na 

tečajih. 

V 14 dneh se pošljejo predlogi za delavnico, sicer bodo obveljale obravnavani na seji. 

 

Ad 8. 

Razno 

Ustvarjalci igre Gasilec pohiti so poslali dopis o organizaciji unikatnega natečaja "Pohiti in 

postani gasilec tudi ti", kjer želijo skozi nagradno tekmovanje igranja družabne igre "Gasilec 

pohiti"vzpodbuditi otroke, da se priključijo gasilski mladini.Unikaten natečaj bi potekal tako, 

da vsako PGD organizira tekmovanje v igranju družabne igre v svojem gasilskem domu in tako 

uvrsti otroke v nagradno žrebanje. Ob igranju družabne igre, otroci in starši spoznavajo delo 

gasilcev ter se jih na ta način motivira za članstvo v društvu.Izdelovalci igre tako na regijske 

predstavnike in v nadaljevanju na mentorje v društvih prelagajo le naloge in posledično tudi 

nakup igre, da se lahko natečaj izvede. Društva z izvedbo takšnega natečaja ne bi pridobile 

praktično nič. 

Sklep 9/8: 
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Mladinski svet se ne priključi natečaju "Pohiti in postani gasilec tudi ti". V morebitni izvedbi 

natečaja se mora iz spremnih besedil črtati mladinski svet. 

 

Predsednik komisije za preventivo je kontaktiral predsednici, da je bil na sestanku s podjetjem 

Kopija nova. Omenjeno podjetje je vstopilo v stik z GZS, poveljstvo pa je sprejelo sklep, da se 

pristopi k nadaljnjim pogovorom v projektu Gasilci na zvezkih. Njihova ideja je izdelava linije 

približno 10 zvezkov, kjer bi bile na zvezkih fotografije pravih gasilcev, ne ilustracije, z nekim 

sporočilom (vztrajnost, pogum, …). Predsednik komisije za preventivo se na mladinski svet 

obrača s prošnjo po idejah za fotografije. Z izdajo zvezkov ne bi nastali stroškov, od vsakega 

zvezka bi pridobili nekaj doniranihsredstev. 

Špela Alič navede, da je lahko na sprednji strani atraktivna slika, da pritegne, na notranji strani 

pa je poučna vsebina. Zbrani so prišli na idejo o prikazovanju opreme oz. akciji gasilcev 

(spuščanje po stolpu, orodje za tehnično reševanje, …). 

Predsednica je bila obvešča s strani komisije za preventivo, če lahko mladinski svet poravna 

izdelavo slik gasilskih zgodb, ki jih je pred sejo predstavil Oskar. Ilustratorka slik bi imela rada 

povrnjene le stroške in bi tako vsaka unikatna slika prišla le nekje 15 €. Vse te zgodbe pa bile 

na voljo nato na spletni strani. Na področju preventive za mladino nimamo nič. Če ilustratorka 

lahko naredi naj najprej izvede črnobelo risbo (pobarvanke, …) in šele nato končno verzijo. 

Sklep 9/9: 

Potrjuje se izvedbo slik gasilskih zgodb, ki jih ima pripravljene Oskar Neuvirt. 

 

Mitja Ivančič je predstavil osnutek strokovne ekskurzije mladinskega sveta. Ogledali bi si 

poklicne gasilce Luke Koper, nato Sečoveljske soline in ogled PGD Sečovlje. Mitja Ivančič določi 

datum strokovne ekskurzije. 

Amir Mehadžić je prinesel za vsakega člana mladinskega sveta po en izvod knjige ob njihovi 

150-letnici PGD Metlika.  

Seja je bila zaključena ob 20:20 uri. 
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