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Z A P I S N I K 
23. seje Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije, ki je bila v ponedeljek, 9. 5. 2022, ob 17.30 

uri v prostorih PGD Teharje, Teharje 54, 3222 Teharje. 

 

PRISOTNI ČLANI: Renata Rupreht, Mitja Ivančič, Marko Katern, Nina Kotar, Amir Mehadžić, 

Katarina Petač, Klemen Zibelnik,  Nika Zibelnik, Andreja Zupančič,  Darjan Domadenik, Valerija 

Mirt, Janja Pesjak, Tomaž Volfand. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Dominik Bunderla, Lavra Slatenšek, Špela Alič, Anja Rupnik, Maja 

Sekavčnik. 

 

Predlog dnevnega reda:  

1. Potrditev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 18. korespondenčne seje, 19. seje, 20. korespondenčne 
seje, 21. videokonferenčne seje in 22. korespondenčne seje 

3. Analiza posveta mentorjev mladine GZS 2022 in načrtovanje posveta 2023  

4. Državni gasilski kviz 

5. Državna gasilska orientacija 

6. Srečanje Slovensko – Hrvaške mladine 

7. Žogarija 

8. Gasilska Olimpijada 2022  

9. Razno  

 

Po začetnem pozdravu naše članice Janje Pesjak in pozdravu ter kratki predstavitvi GZ Celje in 

PGD Teharje, poveljnika Gasilske zveze Celje, je predsednica ugotovila, da je seja sklepčna in 

podala dnevni red v potrditev. 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Člani Mladinskega sveta GZS so soglasno potrdili dnevni red seje. 

Sklep 1: Mladinski svet GZS potrjuje dnevni red 23. seje MS GZS.  
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Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika 18. korespondenčne seje, 19. seje, 20. korespondenčne seje,  

21. videokonferenčne seje in 22. korespondenčne seje 

 

Zapisnike zadnjih sej so vsi člani MS dobili po elektronski pošti. Pri pregledu zapisnikov je 

predsednica Renata Rupreht povzela sklepe. Na zapisnike ni bilo pripomb. 

Sklep 2: Mladinski svet soglasno sprejme in potrdi zapisnike 18., 19., 20., 21. in 22. seje. 

 

Ad 3. 

Analiza posveta mentorjev mladine GZS 2022 in načrtovanje posveta 2023 

 

Člani MS so podali odzive udeležencev posveta. Večina regij je posvet pohvalila, tudi same 

delavnice. Pohvaljeno je bilo, da so bili letos vsi v istih hišicah, prav tako se jim zdi termin 

ustreznejši, ker je bilo že bolj toplo. Ugotovili smo, da je bilo veliko novih obrazov, veliko 

mladih, kar je zelo dobrodošlo. Pohvalili izvedbo družabnega večera v organizaciji Pomurske 

regije in pa tudi udeležbo mentorjev na tem večeru. 

Predlogi za leto 2023: 

- Nika Zibelnik: delavnica na temo vaj iz orientacije, kot je bilo na enem izmed posvetov 

že na temo vezanja vozlov. 

Predlagani termin za naslednje leto je 20. in 21. 1. 2023, ki pa ga ga. Nevenka še preveri v 

Zrečah. 

 

Ad 4. 

Državni gasilski kviz 

 

Predsednica nam še 1x predstavi dogajanje na 26. seji UO GZS, ko niso ne sprejeli, ne zavrgli  

našega predloga, da se kviz prestavi na jesenski čas. Člani MS smo na 22. korespondenčni seji 

sprejeli sklep, da se državni kviz gasilske mladine prestavi na jesenski čas. Predsednica je o 

slednjem obvestila predsednika, ki ji je dal zeleno luč, da za to ne potrebujemo sklepa UO, na 

sami seji pa je bil odziv tov. Antolina zelo negativen in na koncu so se razšli brez sklepa, brez, 

da bi dorekli ali sedaj lahko izvedemo kviz v jesenskem delu ali ne. 

Članom mladinskega sveta se zdi zelo nenačelno, da UO GZS ne zaupa v naše presoje in 

odločitve, ki temeljijo na premišljenih argumentih prestavitve kviza ter izkušnjah dobrih praks 

po regijah, kjer so se kvizi na nižjih nivojih vseeno izvajali. 
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Andreja Zupančič: njihova regija je lansko leto organizirala tekmovanje v orientaciji, kljub 

temu, da tekmovanja iz državne orientacije ni bilo, pa ni nobene ekipa rekla, da ne bodo prišli 

na tekmovanje, ker ni državnega. 

Amir Mehadžić: v njihovi regiji je bila ena skupina gasilcev na izletu in so povedali, da so dobili 

občutek, da smo državno tekmovanje v kvizu odpovedali mi, MS GZS. 

Andreja Zupančič: Dolenjska regija želi čimprej vedeti ali sedaj kviz bo ali ne, bliža se konec 

šolskega leta, potrebno se je dogovoriti za prostor, v nasprotnem primeru bodo odstopili od 

organizacije. 

Sklep 3: Mladinski svet želi čimprejšnjo odločitev UO GZS glede izvedbe državnega kviza, ki 

je predviden 26.11.2022. 

 

Ad 5. 

Državna gasilska orientacija 

 

Klemen Zibelnik poda, da sta karta in proga zrisani, večina stvari je pripravljenih, čaka se samo 

še vodstvo GZS, da se sestanejo in dorečejo glede financ in ostalega, dogovorjeni so do konca 

maja. Vaja z vedrovko se bo izvajala pod šotorom.  

Za ogled primernosti opreme so določeni: Marko Katern, Nina Kotar in Andreja Zupančič. 

 

Na 8. seji MS GZS, na kateri je bil prisoten tudi pov. Franci Petek, je bi sprejet sklep , da vnaprej 

določeno število sodnikov za sojenje na državnem tekmovanju iz orientacije/kviza delegira 

posamezna regija. Klemen Zibelnik bo pripravil in prilagodil tabelo sodniškega zbora, kamor 

člani MS vpišejo potrebnega sodnika, pomočniki pa bodo iz regije organizatorja. Pred 

začetkom poletja pa bo sodniški zbor pripravljen. 

Na tej isti seji pa je prišel tudi predlog, da je na vsaki kontrolni točki tudi en komplet prve 

pomoči in pa da se izvede usposabljanje za pripravo kart orientacijskega tekmovanja, ki se naj 

bi ga udeležil član mladinskega sveta in en član iz regije. Za slednje se bo predsednica 

pozanimala kdaj se lahko izvede. 

Podan je bil predlog, da se tudi letos za oddaljene sodnike organizira prenočišče. 

Izkušnje glede nove vaje radijske veze so pozitivne, sodniki iz zvez so jih znali pravilno soditi, 

otroci so nad vajo navdušeni, malo imajo »rešpekt« in pa malo jim je še vseeno sama izvedba 

stresna. 

Pri pripravi polaganja cevovoda je na določenih tekmovanjih prišlo do težave, da ekipa ni imela 

dovolj časa za pripravo orodja. Izkušnje ostalih kažejo, da je časa dovolj, vendar je tudi samo 

pripravo potrebno malo po trenirati. 
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Pojavile so se tudi težave v tabeli excel (izračun mrtvega časa in letnice). Klemen bo tabelo 

preveril, mora pa tudi organizator paziti kako excel pripravi.  

 

Sklep 4: Mladinski svet pripravi tabelo za delegiranje sodnikov, kot je bilo sprejeto v sklepu 8/5, 

8. seje MS GZS, 17.9.2019. 

 

 

Ad 6. 

Srečanje Slovensko – Hrvaške mladine  

Srečanje naj bi bilo 1.10.2022 v Beli Krajni. 

Veliko regij (vsaj 3) pa ima za takrat že planirana regijska tekmovanja Matevža Haceta in 

predlagajo drug datum srečanja. 

 

Ad 7. 

Žogarija  

Predsednica pove, da se je oddaja Žogarija že pričela in prva je bila izvedena ravno danes v 

Idriji. Bližnji PGD mora za potrebe oddaje zagotoviti 4 C-cevi in 10 čelad. PGD kontaktira 

predstavnik MS tiste regije in pa tudi  g. Sakelška. Možnost je tudi, da PGD predstavi s 

kakšnim vozilom. 

Seznam terminov in lokacija: 

9. maj – Idrija – asfaltno igrišče pri OŠ Idrija, kot 2021 
10. maj – Kočevje – nogometno igrišče Kočevje, kot 2021 
12. maj – Jesenice – Športna dvorana Mežaklja 
13. maj – Ljubljana - asfaltno igrišče pri OŠ Sostro, Ljubljana 
16. maj – Murska Sobota – Trg kulture, enako kot 2021 
19. maj – Cerknica – asfaltna površina pri OŠ Rakek 
3. junij – Medvode – Tržnica Medvode – enako  kot 2021 
8. ali  9. junij – Gornji Senik, Porabje/Madžarska, DOŠ Gornji Senik 
16. junij – Trbovlje – nogometni stadion Trbovlje, enako kot 2021 
22. junij – Koper 
23. junij – Polzela – zunanje igrišče Pri OŠ Polzela 
 
Predsednica vsem seznam in kontakt posreduje tudi po elektronski pošti. 

Ad 8. 

Gasilska Olimpijada 2022  
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Predsednica pove, da v zvezi z dogodkom ni novih informacij. Nazadnje smo prejeli dopis tov. 

Glažarja kaj smo se dogovorili na sestanku med posvetom v Zrečah. Renata tudi ves čas 

povprašuje po Lager olimpijadi ter koliko naših članov potrebujemo, odgovor tov. Leskovarja 

je bil, da se ureja. Mitja Ivančič pravi, da morajo MS do konca maja seznaniti s številom 

potrebnih ljudi po regijah. Predsednica ga seznani, da MS nima nič s tem. Predsednica nas 

seznani tudi, da poteka likovni razpis,  Valerija Mirt je razpis preoblikovala, poslane izdelke 

pa bo ocenjevala komisija, iz strani MS predsednica Renata Rupreht in Valerija Mirt. 

 

Ad 9. 

Razno  

Predsednica pove, da je že 2x posredovala elektronsko pošto predsedniku in poveljniku glede 

razpisa za sofinanciranje gasilskega orodja in opreme za izvedbo pionirskih in mladinskih vaj 

2022, vendar do danes še ni prejela nobenega konkretnega odgovora. 

Darjan Domadenik je prevzel organizacijo strokovne ekskurzije MS, ki je nismo izvedli lansko 

leto. Predviden datum ekskurzije je predlagan na konec avgusta, 27. in 28.8.2022, dvodnevna 

ekskurzija. Obiskali bi nazajnakonja.si, glamping, predstavitev njegovega domačega društva in 

njihovo delo z mladino, naslednji dan pa obisk brigade. S sami okvirnim program so se člani 

MS sveta strinjali. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.20. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                Predsednica MS GZS 

Valerija Mirt       Renata Rupreht 

 


