Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
12. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila med sklicana korespondenčno in
je trajala od torka, 6. 10. 2020, do petka, 9. 10. 2020, do 11.00.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev programa dela za leto 2021
Pregled in potrditev razpisa za državno tekmovanje v kvizu 2021
Pregled in potrditev razpisa za državno tekmovanje v orientaciji 2021
Imenovanje in potrditev delovne komisije za pregled vlog v zvezi z gasilsko doplačilno
znamko

Obrazložitev:
Ob razglasitvi epidemije in ukrepih, ki jih je sprejela Vlada RS za zajezitev širjenja bolezni
Covid19, je ponovno omejeno izvajanje programa Gasilske zveze Slovenije, kot tudi vseh
gasilskih organizacij na terenu. Kljub vsemu je bilo nujno potrebno sprejeti program dela za
naslednje koledarsko leto ter razpisa za državno tekmovanje v kvizu in orientaciji 2021.
Predsednica MS je naknadno predlagala tudi imenovanje in potrditev članov komisije za
pregled vlog v zvezi z gasilsko doplačilno znamko. Predlagala je komisijo v isti sestavi kot
pretekli dve leti (Amir Mehadžić, Andreja Zupančič, Klemen Zibelnik, Nina Kotar, Lavra
Slatenšek, Renata Rupreht in Nevenka Kerin).
ZA plan dela, ZA oba razpisa in ZA komisijo za pregled vlog so v roku glasovali:
Nina Kotar

Mitja Ivančič

Klemen Zibelnik

Darjan Domadenik

Marko Katern

Dominik Bunderla

Amir Mehadžić

Lavra Slatenšek

Anja Rupnik

Špela Alič

Katarina Petač

Tomaž Volfand

Valerija Mirt

Andreja Zupančič

Po roku pa sta za glasovali Nika Zibelnik in Janja Pesjak.
Ad 1.
Sklep št. 1: Mladinski svet soglasno sprejema in potrdi plan dela za leto 2021.
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Ad 2.
Sklep št. 2: Mladinski svet soglasno sprejema in potrdi razpis za državno tekmovanje v kvizu
za leto 2021.
Ad 3.
Sklep št. 3: Mladinski svet soglasno sprejema in potrdi razpis za državno tekmovanje v
orientaciji za leto 2021.
Ad 4.
Sklep št. 4: Mladinski svet soglasno potrdi člane delovne komisije za pregled vlog v zvezi z
gasilsko doplačilno znamko v sestavi: Amir Mehadžić, Andreja Zupančič, Klemen Zibelnik, Nina
Kotar, Lavra Slatenšek, Renata Rupreht in Nevenka Kerin.
Člani MS so razpravljali tudi o različnih možnih načinov izvedbe obeh tekmovanj v primeru
omejitev.
Modeli načrtovanja in izvedbe državnega tekmovanja v gasilski orientaciji 2021:
• Model A: državno tekmovanje v gasilski orientaciji bo izvedeno v skladu s tem razpisom
in priloženimi "Pravili in točkovanjem za izvedbo orientacije".
• Model B: državno tekmovanje v gasilski orientaciji bo izvedeno z okrnjenim naborom
praktičnih nalog (aktivnih kontrolnih točk) glede na možnost izvedbe. Neizvedene
aktivne točke se nadomesti z iskanjem mrtvih točk. V primeru implementacije modela
B, se razpis in pravila z opisom izvedbe tekmovanja dopolnijo skladno z aktualnimi
priporočili NIJZ.
• Model C: državno tekmovanje v gasilski orientaciji bo izvedeno brez praktičnih nalog
(aktivnih kontrolnih točk). Tekmovanje obsega le iskanje mrtvih točk, izloči se tudi vaje
izven proge. V primeru implementacije modela C, se razpis in pravila z opisom izvedbe
tekmovanja dopolnijo skladno z aktualnimi priporočili NIJZ.
Modela načrtovanja in izvedbe državnega kviza gasilske mladine 2021:
• Model A: državni kviz gasilske mladine bo izveden v skladu s tem razpisom in
priloženimi "Pravili in točkovanjem za izvedbo kviza".
• Model B: izvedba kviza na daljavo v virtualnem okolju. Izvede se le teoretični del
tekmovanja. V primeru implementacije modela B, bo objavljena dopolnitev razpisa in
pravil z opisom izvedbe državnega kviza gasilske mladine.
Model izvedbe državnega kviza gasilske mladine 2021 (model A ali B) sprejme MS GZS skladno
z epidemiološko sliko in priporočili NIJZ.
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Marko Katern je izpostavil naslednje vprašanje, povezano z izvedbo Posveta mladinskih
mentorjev. Verjetno razmere ne bodo dopuščale, da se fizično sestanemo. Je morda v mislih
virtualna izvedba?
Pri Kvizu podpira model A, pri modelu B pa ima precej zadržkov. Predvsem ga moti, da ni
izvedbe praktičnega dela. Pri teoretičnem delu je ekipa lahko več kot 30 minut skupaj na
minimalni razdalji, kljub temu, pa praktičnega dela ne bi smeli izvajati. Ta model nikakor ne
predstavlja gasilstva, vsaj takega kot ga poznamo ne.
Pri orientaciji podpira model A, zelo pogojno model B, nikakor pa ne podpira modela C (pri
tem modelu ne moremo več govoriti o gasilski orientaciji, ampak zgolj orientacija).
Katarino Petač zanima, če se odločimo pri kvizu ali pri orientaciji za model A, B ali C - ali morajo
biti tekmovanja na nižjih nivojih tudi po tem modelu? Odgovor: Tekmovanja na nižjih nivojih
so glede načrtovanja in izvedbe vezana na epidemiološko situacijo in so neodvisna od
državnega tekmovanja. Za vsak nivo se organizator odloči glede na epidemiološko stanje. Npr.
v času kviza na nivoju GZ bo stanje ugodno in bo po modelu A, do reg. tekmovanja se bo stanje
poslabšalo in bo po modelu B,... velja tako za kviz kot tudi za orientacijo.

Priloga k zapisniku:
- plan dela za leto 2021,
- razpis za državno tekmovanje v kvizu 2021,
- razpis za državno tekmovanje v orientaciji 2021.

Zapisala:
Renata Rupreht

Predsednica MS:
Renata Rupreht
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