
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Poljanšek 

PEDAGOŠKO DELO MENTORJEV GASILSKE MLADINE 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Poljanšek 

PEDAGOŠKO DELO MENTORJEV GASILSKE MLADINE 

Magistrsko delo 

 

 

Mentorica: doc. dr. Maja Umek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala  

Zahvaljujem se moji mentorici, dr. Maji Umek, za vse napotke, trud, odzivnost in strokovno 

usmerjanje pri pisanju magistrskega dela.  

Posebna zahvala mojim staršem, sestri Tadeji, fantu Andražu in prijateljem, ki verjamete 

vame in mi stojite ob strani. Iskrena hvala za spodbudne besede, nasvete, pomoč in podporo 

na študijski poti.  

Najlepša hvala mojim prijateljem, znancem in kolegom – mentorjem gasilske mladine, ki so z 

menoj delili svoj čas, poglede in izkušnje pri delu z mladimi gasilci in mi omogočili nastanek 

tega dela.   



  



POVZETEK 

Gasilstvo na Slovenskem ima že 150-letno tradicijo. V preteklosti so v gasilska društva 

sprejemali le odrasle moške, ki so opravljali težke naloge gašenja in reševanja, danes pa je 

vključevanje mladih v gasilsko organizacijo ena najpomembnejših nalog vsakega gasilskega 

društva. Mladi v gasilski organizaciji kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, sodelujejo v 

skupnosti in zagotavljajo prihodnost prostovoljnega gasilstva. 

V teoretičnem delu smo povzeli zgodovino dela z gasilsko mladino in orisali organiziranost 

gasilstva pri nas. Podrobneje smo opisali načine dela z mladimi gasilci in aktivnosti za mlade 

– gasilske vaje in tekmovanja, letovanja, izobraževanja, mednarodna sodelovanja, družabne 

in druge aktivnosti. Predstavili smo vlogo in načine usposabljanja mentorjev gasilske 

mladine. Preučili smo tri področja dela z mladimi gasilci: orientiranje v naravi, gasilstvo in 

šport ter delo z ljudmi. Osmislili smo načine sodelovanja gasilskih društev in mentorjev z vrtci 

in šolami.  

V raziskavo, ki je predstavljena v empiričnem delu, smo vključili 117 mentorjev gasilske 

mladine iz 14 gasilskih regij po Sloveniji. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega 

vprašalnika. V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšni so programi dela z mladimi v gasilski 

organizaciji, vloge in naloge mentorjev gasilske mladine, raziskati načine usposabljanja 

mentorjev in sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami. Osredinili smo se na povezanost 

gasilstva z orientacijo, športom in gibanjem mladih ter delom z ljudmi. Želeli smo izvedeti, 

kje so pridobili znanja iz orientacije, športa in dela z ljudmi, katere dejavnosti za poučevanje 

teh tematik izvajajo in kako pogosto ter na katere težave so že naleteli. 

Ugotovili smo, da večina mentorjev svoje delo v društvu opravlja vestno in odgovorno. Več 

kot 80 % se jih udeležuje usposabljanj, med katerimi so najbolj obiskana srečanja, delavnice 

in posveti gasilskih zvez in regij. Mentorji gasilske mladine pripravljajo kvalitetne programe 

dela z mladimi, ki temeljijo na raznolikih aktivnostih. Z vrtci in šolami sodelujejo v okviru 

meseca požarne varnosti, na evakuacijskih vajah in pri predstavitvah gasilskih organizacij. 

Mentorji so različna znanja pridobivali v šoli, od drugih mentorjev, preko literature ali pa 

skozi prakso. Svoje znanje prenašajo na mlade s pomočjo raznolikih aktivnosti in se pri tem 

srečujejo s podobnimi težavami.  

 

 

Ključne besede: gasilec, gasilska mladina, mentor, orientacija, gasilska tekmovanja, osnovna 

šola 

 



  



ABSTRACT 

Slovenian firefighting organization has a 150 years old legacy. In the past only strong men 

were recruited for doing hard tasks of firefighting and extinguishing fire, however in the 

contrary  nowadays integration of youth into firefighting organization is one of the mail goals 

of every volunteer firefighting society. By participating in the firefighting organization, the 

youth has an opportunity of spending quality free time, participating in the community and 

contributing to the future of voluntary firefighting organization. 

In the theoretical part we overview the history of firemen youth and the organization of 

firefighting in Slovenia. We also thoroughly examined firemen youth’s activities – firefighter 

training exercises and competitions, training camps, theoretical training, international 

relations, as well as social and others activities. We presented the important role of a 

mentor and different ways of their equipping and training. We studied three areas of 

teaching firemen youth: orientation in nature, sport and examined their work with people. In 

the end we presented different ways of cooperation between volunteer firefighting society, 

mentors and kindergartens or primary schools.  

117 mentors of firemen’s youth from 14 firefighting regions of Slovenia took part in the 

research, which is presented in empirical part of my master’s degree thesis. We carried out a 

survey in order to gather data. The goal of the research was to examine the diversity of 

programs for firemen youth’s, functions and duties of mentors as well as examine ways of 

training mentors and their cooperation with educational establishments. We focused on 

establishing correlation between firefighting profession and orientation in nature, sport, 

youth’s outdoor activities and working with people. We looked at the activities and tools 

used while teaching and examined how often and what problems do they encounter and 

what activities or tools are used while teaching and equipping.  

We found out that most of the mentors are performing their work conscientiously and 

responsibly. Over 80 % of mentors are participating in trainings, among which the meetings, 

workshops and conferences are mostly visited.  Results showed that mentors are preparing 

quality programs for fireman youth with diverse activities. They are collaborating with 

kindergartens and primary schools in the month of October also known as a month of fire 

safety, in rehearsed evacuations and with presentations provided by firefighting 

organization. Mentors gained diverse knowledge as a result of schools, others mentors, 

literature or based on their own practice. They are transferring their knowledge to the youth 

through various activities while facing similar problems.  

 

 

Keywords: fireman, youth firemen, mentor, orientation, Firefighting Competitions, primary 

school  
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I. UVOD 

 

Društvo brez mladine je kot drevo brez korenin! 

 

Pred približno 100 leti so gasilska društva v strahu, da gasilstvo ne bi zamrlo, začela v svoje 

vrste privabljati tudi mladino. Naraščaj so želeli izučiti in navdušiti za opravljanje gasilske 

službe. Društva so mladim priskrbela mentorja, ki je bil odgovoren za vzgojo in izobrazbo, 

orodje in opremo za vaje, gasilske uniforme in čelade ter organizirala različne tečaje, nastope 

na tekmovanjih in slovesnostih, izlete, letovanja in druge aktivnosti (Planinc, 2011).  

Danes gasilstvo v Sloveniji sestavlja tudi več kot 40000 mladih od 6. do 18. leta starosti. Ena 

najpomembnejših nalog Gasilske zveze Slovenije je delo z mladino, ki organizaciji zagotavlja 

obstoj tudi v prihodnosti. Z ozirom na to se programe dela z mladimi še posodablja in 

izboljšuje. Za delo z mladimi skrbijo Mladinski svet GZS in mladinske komisije v gasilskih 

regijah, zvezah in društvih. Za mlade gasilce se pripravlja vaje, tekmovanja, letovanja in 

tabore, usposabljanja, orientacijske dejavnosti, kulturne, športne, družabne aktivnosti in 

drugo (izleti, srečanja in zbori, projekti ipd.). Slovenska gasilska mladina se s svojimi mentorji 

že od začetka redno udeležuje tudi mednarodnih srečanj in tekmovanj – mladinskih gasilskih 

olimpijad, srečanj slovenske in hrvaške mladine ter mednarodnih mladinskih simpozijev 

(Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

Za izvajanje programa dela z mladimi so potrebni tudi mentorji gasilske mladine. Ti običajno 

predstavljajo model, po katerem se mladi zgledujejo. Mentor deli svoje navdušenje do 

gasilstva, stališča, vrednote, načine vedenja in medosebne odnose. Mentor gasilske mladine 

mora imeti primerne osebnostne lastnosti, stil in vrednote pa tudi znanje in veščine za delo z 

mladimi (Mrgole, 2003).   

Operativni gasilci se na intervencijah pogosto srečujejo z orientiranjem, ko se pri 

posredovanju ob nesrečah odločajo med možnimi potmi do kraja nesreče. Mladinski svet 

GZS z namenom razvijanja orientacijskih spretnosti pri mladih organizira tekmovanja v 

gasilski organizaciji. Smisel gasilske orientacije je v usvajanju veščin orientiranja v naravi in 

gasilskih spretnosti, gibanju na prostem, premagovanju izzivov, druženju, spodbujanju 

ekipnega dela in odnosa do okolja ter spoznavanju novih krajev (Planinc, 2011). 

Škof (2016) izpostavlja problem pomanjkanja vsakodnevnih športnih aktivnostih pri mladih, 

kar se kaže v slabši telesni pripravljenosti in nižji ravni razvitosti gibalnih sposobnosti. Stalna 

športna aktivnost je bistvena skozi celo življenje, zato jo moramo spodbujati že od malih nog. 

Programi dela z gasilsko mladino vključujejo veliko športnih dejavnosti. Skoraj vsaj gasilska 

društva se udeležujejo različnih gasilskošportnih tekmovanj. Ta so po navadi pri otrocih zelo 
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priljubljena. Na njih mladi pokažejo svoje znanje in spretnosti, zahtevajo razvitost gibalnih 

spretnosti, vzdržljivost in vložen napor (Grgovič, 2013). 

Pri delu z mladimi morajo mentorji posebno pozornosti nameniti veščinam dela z ljudmi. 

Mrgole (2003) pravi, da so dobri medosebni odnosi bistveni pri delu z mladimi, kar se kaže v 

pripravljenosti za sodelovanje, motiviranosti in dobrem počutju vseh vpletenih. Številčnost 

mladih v prostovoljnih aktivnostih priča o kvaliteti medosebnih odnosov, na katerih pa je 

potrebno graditi, jih ohranjati in se o njih pogovarjati. Poleg tega Bačanac in Škof (2016) 

dodajata še kakovostno komunikacijo kot sestavino uspešnega dela z ljudmi. Pri tem je na 

mentorjih gasilske mladine, da krepijo svoje komunikacijske veščine, s tem pa načine 

uspešnega sporazumevanja prenašajo tudi na mlade.  

Sodelovanje gasilskih društev z izobraževalnimi zavodi poteka v obliki predstavitve gasilstva, 

didaktičnih iger v vrtcu, eksperimentov z ognjem, preko društev Mladi gasilec, izbirnega 

predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, aktivnosti gasilcev v mesecu 

požarne varnosti, letnih evakuacijskih vaj, pregledov hidrantnih omrežij, prikazov 

posredovanj ob nesrečah in dnevov odprtih vrat.  

Tema magistrskega dela je bila izbrana zaradi moje osebne vpetosti v gasilsko organizacijo in 

delo z mladimi gasilci, saj želim predstaviti delo gasilske organizacije z mladimi, ki je 

raznovrstno, koristno in kakovostno ter mu s tem dati večjo vrednost. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1 Zgodovina dela z gasilsko mladino 

Z raziskovanjem zgodovine gasilstva na Slovenskem se dandanes ukvarja Petra Planinc, 

kustosinja Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča. Vsebina poglavja je povzeta po 

njeni knjigi Mladi v gasilski organizaciji, ki je izšla leta 2011.  

O prisotnosti mladih pri gašenju in reševanju v začetkih gasilstva ne vemo skoraj ničesar. 

Predvidevamo lahko, da so otroci pomagali pri nošenju veder z vodo ali pri močenju odej, s 

katerimi so prekrivali strehe hiš. Prav tako so lahko mladi prvi opazili nesrečo ali požar in 

opozarjali ostale prebivalce. 

Z ustanavljanjem prvih gasilskih društev na Slovenskem je gasilstvo pridobivalo na članstvu, 

kljub temu pa tam ni bilo pravega mesta za mlade. Društva so sestavljali plezalci in brizgalci, 

ki niso smeli biti mlajši od 18 let, ter varuhi, starejši od 40 let, ki so skrbeli za red in disciplino 

na požariščih. V društva so lahko vstopili le močni in pošteni polnoletni moški. 

Med prvo svetovno vojno je moralo veliko gasilcev na bojišča, mnogi pa se niso nikoli vrnili. 

Zaradi primanjkovanja članstva so začela gasilska društva medse sprejemati tudi ženske in 

mlade, stare med 15 in 18 let, nekje celo šolsko mladino. Prvo društvo v Sloveniji s svojo 

mladino je bilo leta 1913 Gasilsko društvo Trbovlje. Prav tako so tri leta kasneje, kar z 

oglasom v časopisu, mlade Ljubljančane vabili, kot naraščajnike, v GD Ljubljana-mesto. 

Osnovna naloga gasilskih društev je bila izobrazba mladih, ki so pristopili h gasilstvu. 

Napotkov za urjenje gasilske mladine ni bilo, zato je Barle društvom predlagal naj posnemajo 

ljubljansko gasilsko in reševalno društvo, ki je dobro izurilo svojo mladino. Delo z mladimi je 

obsegalo teoretični pouk, kjer so mlade učili o organizaciji, disciplini, poslušnosti in lepem 

vedenju, gasilski opremi in orodju, pomoči bližnjemu ipd., redovne vaje, proste vaje in vaje z 

orodjem (vaje z navijakom, lestvijo, brizgalnico in plezalne vaje). 

V nekaterih gasilskih društvih so konec 20. let prejšnjega stoletja gasilskemu podmladku že 

namenjali več pozornosti, saj so se zavedali njihovega velikega pomena za obstoj društva v 

prihodnosti. Vse bolj pogoste so bile pobude po načrtnem usposabljanju mladih gasilcev v 

obliki tečajev ali gasilske šole. Šole so delovale v okviru gasilskih društev, obiskovali pa so jih 

otroci in mladostniki z veseljem do gasilstva. Za šolo so zadolžili učitelja ali duhovnika, v njej 

pa so se učili gasilskih pojmov, blagajniških del, tajniških dolžnosti ipd.  

Zakon o organizaciji gasilstva v Jugoslaviji je leta 1933 gasilskim društvom naložil skrb in 

vključevanje mladine v gasilstvo. Gasilske čete so imele svoj naraščaj, kamor so šteli mlade 

gasilce od 12 do 18 let, ki so se lahko četam pridružili z dovoljenjem staršev. V napadalno-

obrambne oddelke so se lahko pridružili le dečki, v samaritanske in kulturno-prosvetne pa 

tudi deklice. Interes otrok za delo pri gasilcih je bil velik, sodelovali so na redovnih vajah ter z 

navdušenjem opravljali z brizgalno. 
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Za spodbujanje mladih h gasilstvu so leta 1940 v reviji Gasilec objavili članek Mladi gasilci, s 

katerim so otroke pozvali k pisanju o svojih doživetjih in izkušnjah pri gasilcih ter jih učili o 

gasilstvu, redu, požrtvovalnosti in nesebičnosti. Zavoljo bližajoče se vojne se je rubrika v 

prihodnjih letih v reviji pojavile le še nekajkrat. 

V času 2. svetovne vojne se je načrtno delo gasilcev z mladino ustavilo. V večini čet niso imeli 

niti izbranega vaditelja za mlade gasilce, ponekod pa so jih pripravljali za pasivno obrambo in 

zaščito pred letalskimi napadi. Po porazu Jugoslavije v vojni leta 1941 so naše ozemlje zavzeli 

Nemci, Italijani in Madžari. Največ pozornosti gasilstvu so posvečali Nemci, ki so v »Freiwilige 

Feuerwache« po letu 1943 sprejemali tudi mladince stare med 16 in 18 let. 

Povojna leta so bila v znamenju obnove slovenskega gasilstva. Ob finančni podpori oblasti in 

požrtvovalnosti gasilcev so nastajali novi gasilski domovi, obleke, gasilsko orodje in oprema. 

Poleg starih članov se je gasilcem pridružilo mnogo novih, med katerimi je bilo veliko 

mladine in žensk, saj so bila vrata odprta vsem, ki so želeli kakorkoli prispevati h gasilski 

organizaciji. V letu 1947 je slovensko gasilstvo vključevalo že 3.837 mladih članov, ki so 

pomenili zagotovilo obstoja gasilstva na Slovenskem tudi v prihodnje. 

Od petdesetih let naprej so na Slovenskem potekali mnogi gasilski festivali. Na tekmovanjih 

in paradah so sodelovali tudi pionirji in mladinci. Eden takih je bil Gorenjski gasilski festival 

leta 1955 v Kranju. Na gasilskem nastopu se je zvrstilo 400 pionirjev, ki so nato sodelovali 

tudi v slovesnem sprevodu gasilskih enot. Na seji mladinskega sveta Gasilske zveze so 

ugotavljali, da se v problematiki dela z mladimi društva srečujejo z nerazumevanjem starejših 

članov, odsotnostjo učbenikov in splošnim pomanjkanjem materialih dobrin (opreme, 

orodja). Zato so pripravili priročnik, v katerem so društvom predstavili vaje z orodji, 

vedrovko, preventivno delo in pravilnik. 

Na Plenumu GZ LR Slovenije leta 1956 so si zopet zadali cilj rasti števila mladih v gasilski 

organizaciji. Neizkoriščen potencial so videli v ženskah, ki so jih do tedaj premalokrat 

usmerjali v področji vzgoje in izobrazbe mladine. Zavzemali so se za uniformiranje mladih, 

vsakoletne kolonije in organiziranje seminarjev za vodje mladinskih svetov. V pomoč šolam 

in društvom pri poučevanju otrok o varstvu pred požari je pisatelj Ivan Ribičič napisal knjižico 

Usodna igra. Knjižica je otroke učila o požarih, ki nastanejo zaradi nepazljivosti pri igri. 

Od leta 1954 in vse do konca osemdesetih let je Gasilska zveza LRS prirejala letovanja 

gasilske mladine. Ta so potekala v počitniškem domu v Pacugu, Volpariji in na Debelem rtiču. 

Zaradi velikega zanimanja mladih so spodbujali občinske zveze k organiziranju lastnih 

letovanj za svojo gasilsko mladino, za kar se je odločilo kar nekaj zvez. 

Veliko gasilskih društev je v 60-ih letih s svojimi pionirji in mladinci sodelovalo na kulturnih in 

športnih prireditvah ob dnevu mladosti. Na ta dan so gasilska društva vabila mlade v 

gasilstvo, prirejala sestanke in predavanja, zveze so organizirale razna tekmovanja za pionirje 

in mladince ter s tem pokazali svojo skrb za vzgojo mladih v dobre gasilce. 

Z namenom promocije gasilstva pri šolski mladini se je oblikoval dogodek teden požarne  

varnosti, ki je mladim poskušal približati delo gasilcev in jih pritegnil k vpisu v gasilska 
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društva. Dijaki so pisali šolske naloge na temo požarne varnosti in se udeleževali pionirskih 

gasilskih tekmovanj. Več let je Gasilska zveze Slovenije prirejala literarne natečaje na temo 

gasilstva in nagrajevala najboljše izdelke. V letu 1960 so v ObGZ Jesenice priredili teden 

požarne varnosti s predavanji, ogledi gasilskih domov, prikazom tridelnih napadov in drugih 

vaj gasilske mladine. V nekaterih zvezah so bila organizirana srečanja referatov za mladino, 

kjer so se izpostavili tudi probleme na področju dela z mladimi v gasilskih društvih 

(pomanjkanje literature, osnovnih sredstev in vneme pri pridobivanju mladih).  

Tekmovanja za gasilsko mladino so bila popularna tudi izven pomembnih dogodkov. 

Oblikovala so se nova tekmovanja, na primer deseteroboj v Kamniku, smučarska tekmovanja 

v Ravnah na Koroškem in »Pokaži, kaj znaš« v Kranju, kjer so pionirji odgovarjali na vprašanja 

iz preventive, opreme in organizacije. V program dela z mladimi so društva poleg tekmovanj 

in tečajev za mladince vključevala družabne aktivnosti, športne prireditve ter izlete in 

ekskurzije. Lažje je bilo mentorjem na podeželju, kjer ni bilo toliko možnosti za druženje kot v 

mestih in je gasilski dom predstavljal zbirališče mladih. 

Od leta 1965 so pionirji in mladinci tekmovali po navodilih Gasilske zveze Slovenije. Pionirske 

desetine so izvajale hitro vajo z vedrovko, vprašanja iz preventive in igro »med štirimi ognji«; 

mladinske pa napad gašenja v hitrosti, štafetni tek s prenosom povelja in metanje žoge v koš. 

Gasilska društva iz Slovenije so se v velikem številu udeleževala različnih tekmovanj za mlade 

na področju Jugoslavije. V teh letih se je oblikovala ideja o organizaciji srečanja pionirjev iz 

Slovenije in Hrvaške. Prvo srečanje je potekalo 1968 v Podčetrtku. V prihodnjih letih pa je 

preraslo v dogodek, ki je z željo po krepitvi enotnosti povezalo večino gasilskih zvez iz 

Slovenije in Hrvaške. 

Leta 1974 sta bila sprejeta nova pravilnika, ki sta določala delo z gasilskim podmladkom. 

Dobili smo tudi učni program za pridobitev naziva pionir ali mladinec. Pionirji in mladinci so 

se na tečaju učili o organizaciji gasilstva, požarni preventivi, gasilski opremi in orodju, gasilski 

taktiki ter praktičnih vajah. V pomoč mentorjem in učiteljem gasilskih krožkov je bil izdan 

Priročnik za delo pionirjev in mladine v gasilskih organizacijah. Pomagali so si še s knjigo 

Milana Vrhovca Osnove požarne samozaščite. 

Prva seminarja za mentorje mladih gasilcev sta bila organizirana leta 1974 v Ljubljani, z njimi 

pa so nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Večkrat so nastali v sodelovanju z republiško 

konferenco Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je delo z mladimi gasilci tudi finančno 

podpirala. Sredstva so namenili strokovnemu usposabljanju mentorjev, izdajanju literature, 

prirejanju tekmovanj, letovanj, kupovanju uniform ipd. 

Na republiškem tekmovanju za pionirje in mladince leta 1975 v Žalcu so prvič sodelovali 

šolski gasilski krožki. Tako so se pokazali rezultati dobrega dela gasilskih društev in osnovnih 

šol. V sodelovanju s šolami je nastal tudi projekt Preprečujmo požare. Za tekmovalno značko 

so se vsako leto lahko potegovali pionirji in mladinci, ki so bili člani gasilskega društva ali 

gasilskega krožka na osnovni šoli in sicer v treh kategorijah: bronasta značka – 1., 2. in 3. 
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razred, srebrna značka – 4. in 5. razred, zlata značka – vsi ostali. Poznati so morali predvsem 

požarno preventivo, teste pa so sestavljali na GZS, ki je zagotovila tudi diplome in značke. 

V 80-ih letih so začela nastajati pionirska društva Mladi gasilec. Gasilska zveza LRS je razpis 

izdala z namenom pridobivanja znanja o nevarnostih požara, požarne preventive in 

samozaščite pri šolarjih ter k ustanavljanju društev povabila osnovne šole. V okviru društev 

Mladi gasilec so se prirejala vsakoletna srečanja, ki so jih gostile različne osnovne šole.  

Z osamosvojitvijo Slovenije se je Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije preimenovala v 

Gasilsko zvezo Slovenije. Planinčeva (2011) navaja, da so za delo z mladimi in pripravo 

programov zadolžene mladinske komisije, ki delujejo v prostovoljnih gasilskih društvih, 

zvezah, regijah in GZS. Za mlade se organizira raznolike dejavnosti, s katerimi se jih vključuje 

v gasilstvo in družbeno življenje na sploh. S programi se vpliva na razvoj njihove osebnosti, 

interesov, delovnih navad, vrednot, krepi pripadnost organizaciji in oblikujejo odnosi.  
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2 Organiziranost gasilstva na Slovenskem 

Slovensko gasilstvo s svojo tradicijo predstavlja pomembno organizacijo za zaščito, reševanje 

in pomoč bližnjemu. Gasilci svoje delo opravljajo ob požarih, naravnih nesrečah, prometnih 

nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi ipd. V primeru naravnih in drugih nesreč je gasilska 

služba pripravljena priskočiti na pomoč 24 ur na dan kjerkoli v Sloveniji (Programske 

usmeritve za XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

Gasilske enote v Sloveniji delimo na poklicne in prostovoljne. Poklicne gasilske enote 

oblikujejo lokalne skupnosti in sodelujejo s prostovoljnimi gasilci. Poznamo pa tudi 

industrijske gasilske enote, ki opravljajo naloge gasilstva v velikih obratih z verjetnostjo 

eksplozij in požarov (prav tam). 

Gasilstvo v Sloveniji sloni na prostovoljstvu. Člani gasilskih društev – gasilci prostovoljci, 

opravljajo organizacijske in operativne funkcije pomembne v gasilski organizaciji. Ne le za 

gašenje in reševanje, ljudje se ob vsakršni nesreči zanesejo na nesebično pomoč gasilcev in v 

gasilskih društvih dobijo socialno podporo. Gasilska društva so bila pomemben pokazatelj 

narodne pripadnosti, saj se je s sodelovanjem in združevanjem ljudi v gasilstvu gradila 

kulturna enotnost. Še danes so mnoga gasilska društva odgovorna za povezovanje 

prebivalcev kraja v požarnovarstvenih, športnih, kulturnih, razvedrilnih in drugih dejavnostih 

(prav tam). 

»Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična in najvišja 

oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez.« (Statut Gasilske zveze 

Slovenije, 2011, str. 1) Ustanovljena je bila leta 1949 v Ljubljani in je od leta 1992 članica 

mednarodne gasilske organizacije CTIF, ki deluje že več kot 100 let in povezuje gasilce iz 

petdesetih držav (Planinc, 2011).  

V Sloveniji deluje 1.299 prostovoljnih gasilskih društev in 42 prostovoljnih industrijskih 

gasilskih društev (vsi statistični podatki so iz konca leta 2017). Gasilska društva so povezana v 

sto dvajsetih gasilskih zvezah, te pa se združujejo v 17 gasilskih regij. Število gasilskih zvez in 

prostovoljnih gasilskih društev se v zadnjih letih ne spreminja, prostovoljna industrijska 

gasilska društva se ukinjajo in jih je vedno manj, članstvo v gasilskih vrstah pa narašča. V 

petih letih se je gasilska organizacija povečala za skoraj 8 % in šteje 162.575 članov, kar kaže 

na popularnost gasilstva pri nas in veliko pripravljenost ljudi (predvsem mladih) za pomoč 

sočloveku v nesreči (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 
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Tabela 1: Članstvo Gasilske zveze Slovenije po starosti (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, je v gasilsko organizacijo pri nas vključenih več kot 

40000 otrok in mladostnikov med 6. in 18. letom starosti, ki predstavljajo več kot ¼ vsega 

članstva. Največ je otrok starih 6–11 let in najmanj mladih 16–18 let. Tudi delež žensk v 

gasilstvu je velik. Članic gasilskih društev je okoli 50000 oziroma tretjina članstva (Strokovna 

služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

 

2.1 Gasilska mladina 

Prihodnost gasilske organizacije se gradi na mladih, ki se jim v gasilstvu namenja veliko 

pozornosti, časa, znanja in denarnih sredstev. Dolžnost gasilskih društev, zvez, regij in GZS je 

pridobivanje in ohranjanje števila mladih v gasilstvu. Za delo z mladimi pa so še posebej 

odgovorne mladinske komisije, vodstva organizacij in mentorji, ki otroke privabljajo v 

gasilska društva in jim ponujajo raznolike gasilske dejavnosti, od spoznavanja gasilskega 

doma, orodja, opreme, vozil, preventive, tekmovanj, letovanj, kvizov, orientacij, prve pomoči 

ipd. Vzgoja gasilske mladine je v osnovi usmerjena k pripravi na delo operativnega gasilca, 

hkrati se oblikuje otrokova osebnost, doživljanje, njegov telesni razvoj, krepijo pa se socialni 

stiki (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2013). 

Pomembno vlogo mladih v gasilstvu so poudarjali na vseh preteklih kongresih Gasilske zveze 

Slovenije. Mesto mladih je urejeno v splošnih aktih Gasilske zveze Slovenije in ena od 

osnovnih dolžnosti, zapisanih v statutu, je spodbujanje dela gasilske mladine. Mladi so v 

organih GZS prisotni preko svojih predstavnikov. Mesto, vlogo in delo mladih v gasilstvu 

opredeljuje Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah, ki mladim pripisuje 

pomembno vlogo pri prevzemanju poslanstva gasilstva in njihovega razvoja (Pravilnik o 

delovanju mladih v gasilskih organizacijah, 2011). 
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Gasilsko mladino glede na starost uvrščamo v tri kategorije: pionirje 7–11 let, mladince     

12–16 let in gasilce pripravnike 16–18 let. Vsak pionir in mladinec, ki je član prostovoljnega 

gasilskega društva, ima svojo izkaznico in evidenčni karton pionirja in mladinca, ki ju izda 

Gasilska zveza, kateri pripada društvo. Na evidenčnem kartonu mentorji beležijo opravljene 

veščine, preventivne značke, opravljene izpite in udeležbo na tekmovanjih. Z izkaznico se 

pionir ali mladinec identificira na tekmovanjih. Gasilci pripravniki pa lahko že uporabljajo 

(članske) gasilske izkaznice. Tudi gasilska mladina je vpisana v informacijski program Vulkan, 

v katerem PGD vodi evidenco (prav tam). 

Uniformo mladih gasilcev sestavljajo kapa s senčnikom, jakna in hlače. Del delovne uniforme 

so lahko tudi majice standardnega kroja z gasilskih znakom ali imenom prostovoljnega 

gasilskega društva (prav tam). Na gasilskih uniformah (naramniku) se nosi oznaka čina, ki 

predstavlja nivo usposobljenosti gasilca. Čini mladih gasilcev so modre barve in imajo en 

oranžen trak – pionir gasilec, dva oranžna trakova – mladinec gasilec ali en rdeč trak ter 

rdečo obrobo – gasilec pripravnik. Posebno vlogo v desetini imajo desetarji, ki nosijo oznako 

desetarja pionirja ali mladinca. Ta je sestavljena iz srebrnega dela s šesterokrako zlato zvezdo 

in oranžnega dela z gasilskim znakom (Planinc, 2011). 

 
Slika 1: Oznake činov in funkcij. 

 

Mladina Gasilske zveze Slovenije ima svoj gasilski prapor. Narejen je iz svilene tkanine, 

obrobljen z zlato vrvico. Na sprednji strani je gasilski znak na rdeči podlagi. Nad znakom je  

napis GASILSKA MLADINA, pod njim pa dve lipovi veji in napis GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE. 

Na levi in desni sta letnici ustanovitve in razvitja prapora. Na drugi strani sta izvezeni sliki 

mladinke in mladinca v krogu lipovih listov na modri podlagi (Priloge k statutu GZS, 2007). 

Delo z gasilsko mladino spodbuja tudi prodaja gasilske doplačilne znamke. Ta poteka vsako 

leto en teden v oktobru, mesecu požarne varnosti. Del dohodka se nameni Gasilski zvezi 

Slovenije za mladinske projekte, gasilskih regijam za prirejanje tekmovanj in srečanj mladih, 

organizaciji letovanj in taborjenj ter ostalim projektom mladih oziroma za mlade (Strokovna 

služba Gasilske zveze Slovenije, 2013). 

 

2.2 Mladinske komisije in Mladinski svet GZS 

Ob vsej ponudbi prostočasnih dejavnosti se gasilske organizacije trudijo ponuditi kvaliteten 

program in aktivnosti, ki so otrokom zanimive. Za delo z mladimi so zadolženi ljudje z 
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veseljem in smislom za vodenje otrok. Mentorji mladih gasilcev morajo imeti raznolika 

znanja, še posebej pa je pomembno, da se pedagoško usposabljajo (Bučevec, 2013a). 

Nosilci dela z mladimi so mentorji gasilske mladine, ki se na vseh nivojih gasilske organizacije 

povezujejo v mladinske komisije. Mladinske komisije usmerjajo delo mladine v gasilstvu, pri 

čemer je zelo pomembno, da imajo člani dovolj izkušenj, so ustrezno izobraženi in 

usposobljeni ter so željni dela z in za mlade (Programske usmeritve za XVII. Kongres Gasilske 

zveze Slovenije, 2018). 

Na Gasilski zvezi Slovenije deluje Mladinski svet, ki usmerja aktivnosti mladih v gasilski 

organizaciji. V Mladinskem svetu se pripravljajo programi dela, razpisi, pravilniki in gradiva. 

Vsako leto organizirajo posvet mentorjev mladine, državna tekmovanja, otroški bazar, 

usposabljanje za specialnost mentor mladine, se povezujejo z drugimi komisijami in 

organizacijami, skrbijo za obveščanje in finančno vrednotenje ter spremljajo delo in projekte 

z mladino na nižjih nivojih gasilske organizacije (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 

2018). Mladinski svet oziroma njen predsednik je član Komisije mladinskih vodnikov CTIF 

(Planinc, 2011).  

Mentorji gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih tvorijo mladinsko komisijo, ki 

skrbi za delo svojega gasilskega podmladka in se povezuje z drugimi društvi. Prav tako na 

gasilskih zvezah in regijah delujejo mladinske komisije, v katere so vključeni mentorji iz 

prostovoljnih gasilskih društev oziroma predsedniki mladinskih komisij iz gasilskih zvez. Po 

navadi imajo komisije od 5 do 7 članov (Zadnik, 2013). 

Naloge mladinskih komisij so: 

– sestavljanje in izvajanje programov dela z mladimi, 

– organizacija gasilskih kvizov, orientacij, tekmovanj, srečanj, prireditev, zborov mladih, 

posvetov mentorjev, letovanj, 

– sodelovanje z drugimi mladinskimi komisijami, organizacijami in Mladinskih svetom, 

– priprava poročil, 

– usposabljanje mentorjev in 

– vključevanje mladih v aktivnosti (prav tam). 

 

2.3 Mednarodno sodelovanje mladih 

Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije je od leta 1999 član Komisije za mladino mednarodne 

gasilske organizacije CTIF. Naši predstavniki se večkrat letno udeležijo srečanj in sej povsod 

po Evropi (Planinc, 2011). Komisija za mladino CTIF organizira mednarodne projekte za 

mlade z namenom izmenjave mnenj in izkušenj mladih ter njihovih mentorjev iz različnih 

držav. Slovenska gasilska mladina se v velikem številu udeležuje mednarodnih aktivnosti 

(Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2013). 

Od leta 1977 CTIF prireja mladinske gasilske olimpijade, ki se odvijajo na vsaki dve leti. Gre za 

najpomembnejše in najkvalitetnejše mednarodno gasilsko tekmovanje, ki poteka več dni in 



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

11 
 

vključuje tudi promocijo gasilstva, druženje, spoznavanje in predstavitve držav. Tekmovalne 

enote iz Slovenije se mladinskih olimpijad udeležujejo od vsega začetka (prej v okviru 

Jugoslavije) in dosegajo izjemne rezultate. Na olimpijadi lahko tekmujeta dve enoti iz vsake 

države, razen država gostiteljica in država zmagovalka v kategoriji mladincev imata kvoto 

treh tekmovalnih enot. V Sloveniji desetine, ki nas zastopajo na olimpijadi, izberemo preko 

državnih in izbirnih mladinskih tekmovanjih. Mladinske desetine nastopajo v vaji z ovirami za 

mladince in mladinke in štafeti na 400 m z ovirami za mladince in mladinke. Za mednarodne 

uspehe slovenskih enot je zaslužno načrtno delo, dober tekmovalni sistem, strokovna 

usposobljenost mentorjev in sodnikov, materialna in moralna podpora vodilnih ter 

požrtvovalnost tekmovalcev (Planinc, 2011). Naslednja mladinska gasilska olimpijada bo 

prihodnje leto v Švici, nato pa leta 2021 pri nas v Sloveniji članska in mladinska olimpijada.  

V Sloveniji se lahko pohvalimo z dolgo tradicijo mednarodnih in sosedskih sodelovanj. 

Srečanja slovenske in hrvaške gasilske mladine se od leta 1999 ponovno organizira vsako 

leto. Mednarodna prireditev za mlade gasilce in gasilke med 12. in 16. letom poteka enkrat v 

Sloveniji in drugič na Hrvaškem. Tekmovalne enote mladincev in mladink se pomerijo v vaji z 

ovirami in športnih igrah. Prireditelji ponujajo tudi kulturne in spremljevalne aktivnosti. 

Težnja Mladinskega sveta in GZS je, da se srečanja udeleži vsaj ena ekipa iz vsake regije v 

Sloveniji (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

Poleg tekmovanj se pod okriljem mednarodne gasilske zveze prireja simpozije in forume za 

mlade, na katerih sodelujejo tudi slovenski predstavniki. Mednarodni mladinski simpoziji 

potekajo na vsaki dve leti, zadnje srečanje se je odvijalo letos, v mesecu maju, v Budimpešti, 

na Madžarskem. Tema simpozija se je glasila »mladi in odgovornost«. Simpozij je vključeval 

delavnice z razpravami o zgodnji vpeljavi mladih na vodilna mesta v gasilskih organizacijah. 

Na simpozij so bili iz vsake nacionalne zveze povabljeni trije mladostniki (med 14. in 18. 

Letom starosti) z dvema polnoletnima mentorjema (Attention all CTIF Member Countries: 5 

Youth Leader Delegates per Association invited to attend International Symposium in 

Hungary, 2018).  
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3 Delo z gasilsko mladino 

Ob vključevanju mladih v gasilske organizacije se mora zanje sestaviti primeren program 

dela. Aktivnosti se formirajo s ciljem, da mladi ostanejo v gasilskih društvih in sčasoma 

prevzamejo operativne in druge naloge. Program dela se oblikuje v sodelovanju z mladimi, le 

ta pa mora spodbujati celostni razvoj in odgovornost mladih v gasilstvu in družbi. To se 

dosega s kakovostnimi vsebinami in metodami dela z mladimi v mestih in na vaseh, v vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah. Mlade se dodatno motivira z vključevanjem ne-gasilskih 

dejavnosti, ki dopolnjujejo gasilske dejavnosti. Predvsem je pomembno, da vodstva 

mladinskim komisijam namenijo dovolj finančnih sredstev za opravljanje dela z mladimi  

(Programske usmeritve za XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 2018). 

S svojim programom gasilska društva konkurirajo ponudbam številnih drugih organizacij, ki 

prav tako ponujajo kvalitetne načine preživljanja časa in privabljajo mlade k sodelovanju. 

Mentorji gasilske mladine morajo v program vključiti vsebine, ki mlade pritegnejo k 

sodelovanju, dobijo nova znanja in osvojijo spretnosti, naučijo gasilskih opravil, preizkušajo 

svoje zmožnosti ter spoznavajo vrednote in poslanstvo gasilstva (Pelc Zupančič, 2013). 

Program dela je temelj za uspešno in kvalitetno delo z mladimi v gasilski organizaciji. 

Vsebovati mora raznolike dejavnosti, ki se prilagajajo starosti, sposobnostim, spretnostim in 

željam otrok. Sestavijo ga mentorji oziroma mladinske komisije na začetku leta in ga 

smiselno uskladijo z načrti na ostalih nivojih gasilske organizacije. Program dela je izdelan v 

pisni obliki in zajema vsebino, kraj in čas izvedbe, finančno vrednotenje aktivnosti in naloge 

posameznikov. Po izvedbi posamezne dejavnosti sledi analiza (Zadnik, 2013). 

Programi dela z mladimi gasilci lahko vključujejo naslednje aktivnosti: 

 gasilstvo – gasilske vaje in tekmovanja, usposabljanja, požarna preventiva, zbor 

mladih gasilcev, mednarodni projekti, prva pomoč, dan odprtih vrat, ogled gasilske 

brigade ali gasilskega muzeja; 

 taborjenje in letovanje za gasilsko mladino; 

 orientacijo in gibanje v naravi – orientacija v naravi z uporabo kompasa in 

zemljevida, tekmovanja; 

 športne in družabne aktivnosti – igre, družabni športi, tekmovanja, smučanje, 

sankanje, drsanje, kolesarstvo, rolanje, pohodi, igre brez meja; 

  ter ostale aktivnosti – izleti, pikniki, kvizi, srečanja mladih, kulturne prireditve, 

praznovanja, ekološki projekti, prostovoljstvo, mediji, pospravljanje gasilskega doma 

(prav tam). 
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3.1 Aktivnosti gasilske mladine  

 Mladinska gasilska tekmovanja 3.1.1

Priprava in udeležba na gasilskih tekmovanjih sta eni najpomembnejših in najbolj 

priljubljenih dejavnosti gasilske mladine. Na tekmovanjih mladi pokažejo svoje znanje in 

spretnosti v gasilstvu. Tekmovanja so lahko organizirana na nivoju društva, gasilske zveze, 

regije ali države (GZS). Na državna tekmovanja se ekipe uvrstijo preko občinskih in regijskih 

tekmovanj. Na vseh treh nivojih se izvaja tekmovalne discipline po razpisu Gasilske zveze 

Slovenije (Grgovič, 2013). 

Pri tem razlikujemo dve vrsti gasilskih tekmovanj za mlade. Prva se imenujejo preprosto 

gasilska tekmovanja, na njih mladina prikazuje praktične vaje gasilskih prvin. Pravila so 

predpisana s strani komisije za tekmovanja GZS, tekmovanja pa organizirajo poveljstva 

gasilskih organizacij. V dvoletnih ciklusih se izmenjujeta tekmovanje po pravilih CTIF in 

tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Druga so tekmovanja gasilske mladine, kamor 

spadata gasilski kviz in orientacija. Za razpis in izvedbo teh tekmovanj poskrbijo Mladinski 

svet GZS in mladinske komisije (prav tam). Do leta 2016 so potekala tudi tekmovanja društev 

Mladi gasilec, ki pa so bila zaradi majhnega zanimanja ukinjena in bodo v prihodnosti 

preoblikovana v nov format državnega srečanja mladih gasilcev (Strokovna služba Gasilske 

zveze Slovenije, 2018). Gasilska društva, zveze ali mladinske komisije lahko priredijo tudi 

svoja tekmovanja. Za spodbujanje gibanja in druženja gasilske mladine sami določijo pravila, 

naloge ali discipline, tekmovalne kategorije itd. (Grgovič, 2013) 

Tekmovanja se v prvi vrsti organizira z namenom usposabljanja in izobraževanja gasilske 

mladine, saj se z gasilskimi disciplinami posreduje znanje o požarni varnosti. Poleg tega z 

gasilskimi vajami in tekmovanji otroci in mladostniki pridobivajo psihično in fizično 

usposobljenost. Treningi gasilskih disciplin omogočajo gibanje na prostem, zahtevajo 

gibljivost in vložen napor, s ponavljanjem in uspehi pa narašča samozavest posameznikov. S 

tekmovanji se spodbuja zdrava tekmovalnost, ki se kaže v ekipnem duhu, delavnosti in 

samomotivaciji. Tekmovanja so po navadi največji motiv in prva dejavnost, s katero se otroci 

srečajo v gasilstvu. Z njimi pritegnemo večje število članov, od katerih mnogi ostanejo v 

gasilstvu in operativi. Zadnji pomemben vidik je druženje in izmenjava izkušenj, ki poteka 

prav na vsakem gasilskem tekmovanju mladih (prav tam). 

Za udeležbo na tekmovanju morajo biti vsi člani tekmovalne enote vpisani v program Vulkan 

in imeti izdelano izkaznico pionirja in mladinca, s katero dokazujejo svojo starost. V vseh 

kategorijah lahko desetino skupaj sestavljajo fantje in dekleta, vendar se jih uvršča v 

konkurenco moških enot. Na gasilskih tekmovanjih mladi nastopajo v gasilskih delovnih 

uniformah s kapo oziroma mladinci s čelado. Obuti so v športne copate in nosijo tekmovalno 

oznako. Te so narejene iz belega, rdečega, modrega ali rumenega blaga ter določajo funkcijo 

tekmovalca v desetini – desetar, sel, strojnik, napadalec 1, napadalec 2, vodar 1, vodar 2, 

cevar 1 in cevar 2. Z izjemo vaje z ovirami, kjer so tekmovalne oznake v obliki številk od 1 do 

9 na beli, rdeči ali rumeni podlagi (Berlec, Cividini, Glažar, Grgovič, Jezernik in Petek, 2013). 
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Gasilskošportne tekmovalne discipline 

Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke: Pri vaji sodeluje 9 tekmovalcev, ki so razdeljeni v tri 

skupine. Dva tekmovalca v vsaki skupini nosita vedro z vodo, ki jo zlijeta v vedrovko (ta je 

oddaljena 10 metrov od starta), to ponovita z drugim vedrom vode in nato skupaj potiskata 

bat. Tretji tekmovalec med nalivanjem vode pridrži pokrov vedrovke in nato s curkom vode 

cilja tarčo. Ko padejo vse tri tarče, je vaja zaključena. 

Štafeta na 400 metrov z ovirami za pionirje in pionirke: Razdaljo 400 metrov preteče 9 

pionirjev oz. pionirk – prva dva 25 metrov, ostali po 50 metrov. Za štafetno palico se na 

gasilskih tekmovanjih uporablja ročnik. Nekateri tekmovalci morajo na svoji tekmovalni progi 

premagati ovire (tek prek gredi, ovira za preskok, tek pod postavljeno oviro) oziroma opraviti 

dodatno nalogo (spajanje cevi na trojak). 

Štafeta s prenosom vode: Vajo izvaja vseh 9 tekmovalcev, ki so postavljeni v kolono pred 

startno črto. Na povelje za start desetar z vedrom zajame vodo iz polne posode, teče do 15 

metrov oddaljene prazne posode, vanjo zlije vodo in po drugi strani teče nazaj na start. 

Vedro preda naslednjemu tekmovalcu in se postavi na konec kolone. Vsi tekmovalci opravijo 

enako delo. Po 2 minutah je vaja končana, sodniki na tekmovanju pa izmerijo količino vode v 

drugi posodi. 

Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke: V vaji razvrščanja sodeluje cela tekmovalna desetina. 

Člani se poljubno razporedijo v dve vrsti, po navadi po velikosti, desetar pa stoji pred enoto 

in ji poveljuje. Desetar pripelje desetino pred ocenjevalno komisijo, pozdravi predsednika 

ocenjevalne komisije, nato z enoto opravi premikanje v razdalji približno 10 m, zatem ustavi 

enoto in jo razpusti. Pri vaji so pomembna obvezna povelja, njihovo pravilno zaporedje, 

usklajeno gibanje članov in upoštevanje izdanega povelja.   

Vaja z ovirami za mladince in mladinke: Vajo z ovirami opravi tekmovalna enota devetih 

tekmovalcev. Po izdanem povelju »V napad!« vsi tekmovalci startajo. Tekmovalci št. od 1 do 

5 v prvem delu tekmovalne proge tečejo do vedrovk in premagujejo postavljene ovire – 

vodni jarek, leseno ograjo, rov in gred. Prav tako tekmovalci št. od 6 do 9 startajo na povelje 

in vzamejo vsak po eno tlačno C-cev in položijo cevovod na progi s postavljenimi ovirami. V 

drugem delu se tekmovalec št. 1 postavi med obe tarči, tekmovalca 2 in 3 ter 4 in 5 pa vsak k 

svoji vedrovki. S potiskanjem bata vedrovke morata oba para skozi odprtino tarče natočiti 5 

litrov vode. Ko opravita z nalogo, se lahko podata v tretji del, kjer pristopijo k leseni deski z 

orodjem in opremo ter odložijo na stojalo vsak svoj kos orodja ali opreme, ki ga prikazuje 

slika na stojalu. Po postavitvi cevovoda, tekmovalci št. od 6 do 9 tečejo skozi drugi del v tretji 

del tekmovalne proge do stojala, na katerem vsak naveže svoj vozel. Ko posameznik opravi 

svoje delo, gre v prostor za stojaloma in se postavi v dvovrstni zbor. 

Štafeta na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke: 9 mladincev oziroma mladink mora 

kar najhitreje prenesti ročnik od starta do cilja 400 metrov dolge proge in pri tem premagati 

postavljene ovire. Na poti morajo preplezati leseno lestev, prenesti zvito cev in gasilnik na 5 

metrov oddaljen leseni podstavek, preskočiti oviro, teči pod oviro z letvijo in na koncu 
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medsebojno spojiti dve C-cevi, eno prosto spojko priključiti na trojak, drugo pa na ročnik in z 

njim teči skozi cilj. 

Mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke: Vajo izvaja 9 tekmovalcev, ki startajo na 

povelje desetarja in opravijo vsak svojo nalogo. Desetar in sel, opremljen s torbico s cevnimi 

obvezami, takoj odideta do višine trojaka in se postavita na desno stran proge. Strojnik 

pobere ključ za spojke in se postavi pred hidrantni nastavek ter z njim upravlja. Na povelje 

prvega cevarja odpre ventil na hidrantnem nastavku in s tem pošlje vodo do trojaka. Cevarja 

položita C-tlačni cevovod, tako da razvijeta vsak svojo C-cev, ju spneta, eno stran priključita 

na hidrantni nastavek drugo pa na trojak. Cevar 2 nato zasede trojak, strojniku poveljuje 

»Vodo daj« in na povelje napadalcev in vodarjev odpre ventila na trojaku ter omogoči dotok 

vode. Napadalca položita prvi, vodarja pa drugi napadalni C-cevovod. Oba para razvijeta dve 

C-cevi, ju spneta, eno prosto spojko priključita na izliv trojaka, drugo pa na ročnik, s katerim 

usmerjata curek vode in pred ognjeno črto podreta vsak svojo tarčo. 

Vaja razvrščanja za mladince in mladinke: Vaja razvrščanja za mladince in mladinke je enaka 

vaji razvrščanja za pionirje in pionirke. Razlika je v tem, da enota mladincev in mladink 

prikoraka v tekmovalni prostor, opravi premikanje v poljubni smeri na razdalji približno 20 

metrov in desetar mora izreči več predpisanih povelj (Povzeto po Berlec idr., 2013). 

Kviz gasilske mladine 

Z gasilskim kvizom mladi usvajajo in izkazujejo pridobljena znanja ter spretnosti s področja 

gasilstva, reševanja in požarne preventive, se povezujejo v sodelovalnem učenju in družijo z 

vrstniki izven šole. Organizirajo jih gasilska društva, zveze, regijski sveti, Mladinski svet GZS in 

GZS (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2013a). 

Gasilski kviz se prireja v vseh treh kategorijah – pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. Ekipe 

imajo po tri člane in niso razdeljene po spolu. Tekmovalci na kvizu tekmujejo v teoretičnem n 

praktičnem delu. Razpis za državni gasilski kviz predpisuje 6 disciplin: 

 Drži – Ne drži. Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz gasilske tematike tako, da obkroži 

primerno trditev DRŽI ali NE DRŽI. 

 Prva pomoč. Ekipa odgovarja na 10 vprašanj iz prve pomoči tako, da obkroži pravilen 

odgovor oziroma črko (a, b, c …). 

 Požarna preventiva. Ekipa odgovarja na vprašanja z obkrožanjem, vstavljanjem 

besed/besednih zvez, trditvami razvrščanja in opisno.  

 Poišči besede. Ekipa prejme matriko črk, znotraj katere išče besede ali besedne zveze 

z gasilsko tematiko; najdene besede nato izpiše. Velikost matrike in smeri skritih 

besed se razlikujeta glede na kategorijo. 

 Štafetno vezanje vozlov oziroma navezava orodij. Pionirji in mladinci morajo kar 

najhitreje na stojalu narediti vsak svoj vozel – jamborski, tkalski in tesarski, prav tako 

pripravniki navezavo orodja – navezava gasilske sekirici, navezava cevi z ročnikom 

brez zasuna in navezava cevi z ročnikom z zasunom. 
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Slika 2: Vozli pionirjev in mladincev. 

 
 

Slika 3: Navezava orodij. 

 
 

 Gasilska spretnost. Pionirji morajo speti cev na trojak, sliko požara položiti pred 

ustrezen gasilnik in prenesti ročnik pod oviro. Mladinci spojijo tri cevi na trojak, 

prepoznavajo gasilsko orodje in opremo ter mečejo torbico z vezalno vrvjo. Gasilci 

pripravniki pritrdijo hidrantni nastavek, s stabilno C-spojko in z ročnikom spojijo 2 

tlačni C-cevi  ter razvijejo C-cev v metrski pas (17. Državni kviz gasilske mladine 2018, 

2018). 

Gasilska orientacija 

S tekmovanji v gasilski orientaciji se pri otrocih spodbuja zdrav način življenja, gibanje na 

prostem, spoznavanje novih krajev, uporabo zemljevidov ter usvajanje novih znanj in 

spretnosti. S pomočjo topografske karte mladi poskušajo poiskati najbolj optimalno pot do 

kontrolnih točk in kar najhitreje opraviti s progo. Pri tem se srečajo z geografskimi pojmi in 

procesi, učijo uporabe kart in zemljevidov v naravi, vzpostavljajo odnos do okolja in so 

športno aktivni (Planinc, 2011). 

Ekipe na gasilski orientaciji imajo po tri člane in tekmujejo v šestih kategorijah – pionirji, 

pionirke, mladinci, mladinke, gasilci pripravniki in gasilke pripravnice. Ekipe pionirjev in 

pionirk spremlja mentor. Orientacijska proga je sestavljena iz kontrolnih točk, ki jih morajo 

ekipe poiskati po vrsti. Pionirji in pionirke pretečejo približno 2000 metrov, mladinci in 

mladinke 3000 metrov ter pripravniki in pripravnice 5000 metrov. Na kontrolnih točkah 
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ekipe opravijo določeno vajo ali pa se na njej le registrirajo (t. i. »mrtva« kontrolna točka). 

Izven proge pionirji in mladinci izvedejo vajo z vedrovko, pripravniki pa postavitev orodja za 

vajo z motorno brizgalno. Na kontrolnih točkah pionirji opravijo štafetno vezanje vozlov, 

praktične vaje iz orientacije in poznavanje topografskih znakov, mladinci poleg teh nalog še 

hitrostno zvijanje cevi in štafetno spajanje cevi na trojak, pripravniki pa imajo štafetno 

navezavo orodja, praktične vaje iz orientacije, poznavanje topografskih znakov, hitrostno 

zvijanje cevi in vajo »v napad«. Ekipe se na pot odpravijo v določenih časovnih intervalih (na 

1 ali 2 minuti). Na startu prejmejo karto s kontrolnimi točkami in ocenjevalni list, s seboj pa 

vzamejo tudi kompas (Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 2018, 2018). 

 Izobraževanje in usposabljanje mladih gasilcev 3.1.2

V gasilski organizaciji se mladi usposabljajo za naziv pionir, mladinec ali gasilec pripravnik, 

preventivne značke in gasilske veščine. Izobraževanja potekajo tudi z vajami, tekmovanji, 

kvizi in orientacijami, na katerih se spoznava in uri gasilske prvine in spretnosti. Mladim se 

preko njih podaja uporabno znanje za delo v gasilstvu. Usposabljanja mladih potekajo na 

nivoju prostovoljnih gasilskih društev in zvez. Mladinski svet GZS pripravlja prenovljen učni 

program za naziv pionir in mladinec, ki bo zamenjal sedaj veljaven program (Strokovna 

služba Gasilske zveze Slovenije, 2018).  

Po Pravilniku o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011) morajo mladi pred izpitom 

za naziv pionir in mladinec vsaj 6 mesecev sodelovati na gasilskih vajah in se udeležiti enega 

od tekmovanj. Pionirji gasilci morajo opraviti bronasto, mladinci pa srebrno oziroma zlato 

preventivno značko, oboji pa eno od gasilskih veščin. Usposabljanje za gasilca pripravnika 

poteka po Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v organizaciji gasilskih 

zvez.  

Poleg strokovnih vsebin izobraževanje zajema tudi veščine. Za vsako veščino so predvidene 

vsebine oziroma naloge, ki jih mora mladi gasilec opraviti, da usvoji posamezno veščino. 

Veščine pionirjev so kolesar, plavalec in preventivec, veščine mladincev pa kurir, arhivar, 

likovnik, naravoslovec gozdar, računalničar, bolničar, vodič, novinar – fotograf in glasbenik 

(Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2013č). Veščine mladih gasilcev so bile vpeljane z 

namenom pridobivanja teoretičnih in praktičnih znanj, pomembnih za delo v gasilski 

organizaciji. S preventivnimi značkami Preprečujemo požare pa se otroke izobražuje 

predvsem v smeri požarne preventive (Planinc, 2011).  
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Slika 4: Veščine mladih gasilcev. 

 

 Taborjenja in letovanja gasilske mladine 3.1.3

Gre za obliko usposabljanja mladih, ki temelji na aktivnem preživljanju prostega časa in 

zdravem načinu življenja. Letovanja so sofinancirana iz sredstev gasilske doplačilne znamke 

(Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2013). Program dela načrtujejo mentorji, ki 

morajo biti dovolj izkušeni, seznanjeni z odgovornostjo, sposobni voditi mlade, izvajati 

aktivnosti in posredovati različna znanja. Na taborjenjih in letovanjih se po navadi pripravijo 

gasilske dejavnosti, kot so tekmovanja, izobraževanja, izpiti za pionirja/mladinca, gasilska 

šola ipd., pa tudi ostale družabne (spoznavni večer), kulturne (ogled krajevnih znamenitosti), 

ustvarjalne in športne aktivnosti (kopanje, pohodi, nogomet, košarka, kolesarstvo …). Vedno 

se le-ta prilagodi karakteristikam skupine, vremenu, kraju bivanja in ostali ponudbi, ki je na 

voljo (Pograjc, 2006). 

 Zbor gasilske mladine 3.1.4

Vsako leto pred občnim zborom v mnogih gasilskih društvih in zvezah organizirajo zbor 

mladih. Na njem se predstavi delo mladih v zadnjem letu in potrdi program za prihodnje. 

Zbor gasilske mladine je pomemben z vidika aktivnega sodelovanja mladih v društvu, saj ga 

pripravijo in vodijo s pomočjo mentorjev, preberejo poročila, izrazijo svoje želje, ideje in 

sooblikujejo plan dela. Na zbor se povabi vse mlade, ki so člani PGD, predsednika in 

poveljnika ter predstavnike drugih društev in organizacij (Pograjc, 2006). 

 Izleti 3.1.5

Izleti so ena od možnosti, ki jih lahko mladim ponudijo mentorji in so nagrada ter motivacija 

za nadaljnje sodelovanje v gasilskem društvu. Izletov se mladi po navadi veselijo, le-ti pa jih 

razbremenijo. Imajo tudi vzgojno noto, saj spodbujajo sodelovanje, spoštovanje, pripadnost 

skupini, krepitev medosebnih odnosov in občutek sprejetosti, kar so pomembne vrednote 

gasilcev. Organizacija izletov za mentorje pomeni veliko truda, odgovornosti, sodelovanja z 

drugimi mentorji, reševanja problemov in organizacijskih težav (Pelc Zupančič, 2013). 
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4 Mentor gasilske mladine 

Poleg stalnega dogajanja in povezanega programa dela je za delo z mladimi v gasilskih 

društvih nujna oseba, ki predstavlja nosilca dejavnosti. Funkcijo osrednje figure prevzemajo 

mentorji gasilske mladine. Pomembno je, da so te osebe visoko motivirane za delo z 

mladimi, saj svoj odnos do gasilske organizacije prenašajo na mlade gasilce. V kontekstu 

vzgoje gasilske mladine gre za učenje po modelu, pri čemer mentor gasilske mladine, 

običajno nenamerno, zasede mesto modela, ki s svojimi stališči, vedenjem, vrednotami 

vpliva na vzdušje in odnose v skupini. Za kvalitetno delo z mladimi gasilci mentorji 

potrebujejo znanja in veščine za vodenje skupine, ki jih dopolnjujejo osebnostne lastnosti, 

stil in vrednote posameznika. Ob uspešnem delu mentor prevzame odgovornost 

pomembnega drugega, saj se od njega pričakuje, da razume mlade in njihove potrebe, kako 

jih zadovoljiti, da je kompetenten in na voljo, ko ga potrebujejo. Je tisti, ki se zna poistovetiti 

z mladimi (Mrgole, 2003).¸ 

Poleg zgleda mentor na mlade vpliva tudi s svetovanjem. Preko skupnih aktivnosti se krepijo 

odnosi in zaupanje med otroki in mentorjem, kar spodbuja pogovore o problemih in 

strahovih, s katerimi se mladi srečujejo vsak dan. Po navadi svoje težave izrazijo spontano v 

okolju, kjer se dobro počutijo, pri tem pa mentor, ki premore dovolj empatije in znanja – 

nanje deluje pozitivno. V svoji vlogi lahko spodbuja k učenju, razmišljanju o življenjskih ciljih, 

reševanju konfliktnih situacij in ponudi praktične napotke za življenje (prav tam). 

Zaradi velike raznolikosti otrok, ki se vsak s svojo motivacijo in pričakovanji vključujejo v 

gasilska društva, se mentor spopada z izzivi, ki od njega zahtevajo široko paleto sposobnosti 

in osebnostnih lastnosti, da lahko postane uspešen mentor. Večkrat se znajde v različnih 

vlogah, kot so učitelj, vzgojitelj, pedagog, trener, vzgled, prijatelj, starš, zaupnik, junak, 

avtoriteta, psiholog, usmerjevalec, strokovnjak, organizator, voditelj, predstavnik PGD … 

Čeprav vseh verjetno ne obvlada enako dobro, jih mora opravljati odgovorno (Okorn, 2015). 

Mentor kot učitelj gasilsko mladino uči, predaja svoje znanje, pomaga usvajati spretnosti, jih 

usmerja in vzgaja v dobre gasilce. Od mladih pa je odvisno, ali bodo vsebine prepoznali kot 

smiselne, izkoristili znanje in ga nadgrajevali. Po drugi strani mentor nastopa tudi v vlogi 

staršev, saj se prilagaja karakterju, starosti in razvojnim posebnostim otrok ter ustvarja 

občutek varnosti, sprejetosti in pomembnosti (Šmid, 2013). 

Šmid (2013) pravi, da delo z mladimi zahteva čas, potrpljenje in pravi občutek, vse pa je 

povezano s človekovo osebnostjo. Način dela pogojujejo tudi drugi elementi – vzgoja v 

družini, izkušnje z učitelji, odločnost in samozavest, obvladovanje socialnih veščin (empatija, 

poslušanje, komunikacija) ter znanja s področja poučevanja in razvojne psihologije.  

Pri delu z mladimi lahko mentor gasilske mladine uporabi različne pristope – trdi, mehki 

in/ali prožni. Mentor s trdim pristopom gradi odnose na absolutni avtoriteti, ima strogo 

določena pravila, veliko kaznuje, uporablja sarkazem, želi popolnost, problemov ne rešuje 

ampak se jim izmika, je ponižujoč, krepi tekmovalnost in ne sodelovanja, dela razlike ter 
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največkrat kmalu obupa. Mentor z mehkim pristopom svoj odnos z otroki razume kot 

prijateljski, zanemarja svojo voditeljsko vlogo, v skupini ni pravil, vse je dovoljeno, cilji in 

metode so nejasne, vzdušje je pogojeno z mentorjevim trenutnim razpoloženjem in deluje 

po navdihu. Pri prožnem pristopu gre za to, da mentor odgovorno sprejema svojo vlogo, 

probleme rešuje sproti in zna prositi za pomoč, otroke vključi v oblikovanje pravil, 

organiziranje dejavnosti in reševanje konfliktov, trudi se vzpostaviti prijetno vzdušje, uči 

sprejemanja odgovornosti in sodelovanja, upošteva njihove interese, dovoli učenje iz napak 

in spodbuja razmišljanje s svojo glavo. Dejansko pa bi posameznike težko uvrstili le v eno od 

naštetih skupin, saj so tudi mentorji le ljudje z vsemi svojimi pomanjkljivostmi. Tudi mentorji 

s prožnim pristopom so lahko kdaj »premehki«, kar po navadi velja za mlajše mentorje, ki si 

še pridobivajo izkušnje pri delu z otroki, drugič pa nastopijo pretirano strogo in 

nepopustljivo. S pridobljenimi znanji, izkušnjami in refleksijo pa se tudi mentorji 

izpopolnjujejo in učijo boljših načinov dela (prav tam). 

Ena izmed pomembnih nalog mentorjev gasilske mladine je priprava otrok na tekmovanja. 

Motivacija otrok je odvisna tudi od izida, ki ga prinese tekmovanje. Velika pričakovanja otrok 

se lahko ob majhni napaki hitro spremenijo v veliko razočaranje. Pri tem je mentorjeva 

naloga, da otroke kljub porazu pohvali in jim vlije voljo za naprej. Ob zmagah je delo 

mentorja lažje, vseeno pa je potrebno poiskati nove izzive za naprej. Glavna naloga mentorja 

je torej priprava otrok na izid, ki morda ne bo sovpadal z željami otrok (Okorn, 2015). 

Aktivnosti v gasilskih društvih so raznolike in privlačne tudi za lokalne in nacionalne medije. 

Prav mentorji gasilske mladine so lahko glavni dejavnik komunikacije z javnostjo. Vloga 

mentorja je, da obvesti medije o dogajanju v društvu in priskrbi gradivo. Medijske objave 

privabljajo nove člane, pomagajo oblikovati dobro podobo organizacije, prinašajo večjo 

pozornost donatorjev in sorodnih organizacij ter dajejo občutek pomembnosti samim 

članom gasilske organizacije (prav tam). 

Neformalno delo z gasilsko mladino poteka v obliki mentorstva. Mentor vodi aktivnosti za 

mlade in je hkrati oseba, na katero se lahko mladi zanesejo. Mentorstvo predstavlja način 

dela – otroci in mladostniki, se učijo in spoznavajo z neznanim, pri tem pa jim mentor 

pomaga na poti do cilja. Mentorstvo ni odvisno od določene osebe, kajti vlogo mentorja 

lahko prevzame vsakdo, ki predstavlja zagotovilo védnosti in svoje znanje prenese na otroke. 

Poleg znanja, spretnosti in izkušenj, mentor mladim predaja tudi svoj odnos do gasilstva, 

navdušenje, mišljenje in načine dela. Tako je lahko mentor vsak, ki ima rad gasilstvo, je 

strokovno usposobljen in delo dobro opravlja ter je pripravljen svoje znanje deliti z mlajšimi 

(Mrgole, 2003). 

Prav tako kot vsi ostali člani prostovoljnih gasilskih društev mentorji gasilske mladine 

opravljajo prostovoljno delo. Delo z mladimi opravljajo zaradi veselja, notranje motiviranosti 

in zavedanja o pomembnosti vzgoje gasilske mladine. Za svoje delo niso nagrajeni z 

denarnim plačilom, lahko pa prejmejo nadomestilo v obliki drugih nedenarnih koristi, kot so 

izobraževanja in izmenjave, prav tako pa so upravičeni do povračila materialnih stroškov 

(prav tam). 
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4.1 Usposabljanje mentorjev gasilske mladine 

Gasilska zveza Slovenije posveča veliko pozornosti delu z mladimi in vključevanju le teh v 

gasilska društva. Veliko število mladih v gasilskih vrstah pomeni prihodnost gasilske 

organizacije, saj bodo prav ti nekoč prevzeli organizacijsko in operativno službo v PGD, GZ, 

gasilskih regijah in v organih GZS. Da bi bilo delo z mladimi na vseh nivojih gasilske 

organizacije kar najbolj kakovostno, Gasilska zveza Slovenije skrbi za usposabljanje 

mentorjev gasilske mladine in spodbuja delovanje mladinskih komisij. Izobraženi in 

razgledani mentorji pomenijo napredek v vzgoji gasilskega podmladka in prihodnost društev 

(Planinc, 2011).  

Številni mentorji gasilske mladine začnejo opravljati to funkcijo, ko prerastejo mladinske 

kategorije in želijo še naprej aktivno sodelovati v mladinskih aktivnostih. Prva znanja 

mentorji po navadi dobijo v svojih gasilskih društvih, kjer pridobijo izkušnje in se učijo od 

starejših mentorjev (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018).  

Z namenom kvalitetno izobraziti kader za vzgojo gasilske mladine Gasilska zveza Slovenije 

organizira tečaje specialnosti mentor mladine. Udeležijo se ga lahko gasilci, ki izpolnjujejo 

predpisane pogoje, in ob zaključku prejmejo naziv mentor mladine. V zadnjem kongresnem 

obdobju (2013–2018) je bilo v različnih krajih po Sloveniji izvedenih 25 tečajev za specialnost 

mentor mladine (prav tam). Program usposabljanja mladinskih mentorjev se izvaja že od leta 

1996. Tečaji so sestavljeni iz predavanj in delavnic ter se opirajo na aktualna spoznanja s 

področja dela z mladimi. Program vključuje teme bistvene za delo mentorjev, kot na primer 

vzgoja in usposabljanje mladine, letovanja, delavnice in praktično delo z mladimi, prva 

pomoč in reševanje iz vode, gasilska tekmovanja, organizacija pohodov in prireditev, odnos 

mladina – mentor, osnove športov v naravi, sodelovanje z drugimi organizacijami, vodenje 

mladinske komisije, kultura mladih, delo inštruktorja in predavatelja (Planinc, 2011).  

Smernice za delo z mladimi in koristne informacije mentorji gasilske mladine dobijo tudi na 

posvetih, ki se prirejajo na vseh nivojih gasilske organizacije. V organizaciji Mladinskega sveta 

GZS vsako leto poteka dvodnevni državni posvet mentorjev. V zadnjih petih letih se je 

posveta, ki tradicionalno poteka v Zrečah, udeležilo več kot 700 mentorjev. Na posvetu 

mentorji sodelujejo v praktičnih aktivnostih, se poučijo o aktualnih dogodkih v gasilstvu na 

Slovenskem, razpravljajo o mladinski problematiki in izmenjujejo izkušnje (Strokovna služba 

Gasilske zveze Slovenije, 2013; 2018). 

Druženja in srečanja mentorjev se odvijajo tudi po gasilskih zvezah in društvih. Dober primer 

so treningi mentorjev v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Šinkov Turn. Treningi 

mentorjev potekajo v obliki izobraževalnega vikenda, prijavijo pa se lahko mentorji iz vse 

Slovenije. Treningi mentorjev se navezujejo na delo mentorjev in gasilske mladine ter 

spodbujajo h kvalitetnemu in trajnejšemu delu z mladimi na sploh. Udeleženci pridobijo 

izkušnje z igro vlog, zavzemanjem stališč in argumentov, delom po skupinah, javnim 

nastopanjem, reševanjem težavnih situacij in konfliktov, organizacijo mini projektov in 

delavnic. Na treningih je poudarek na deljenju izkušenj in izmenjavi dobre prakse, 
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pridobivanju novih znanj (komuniciranja, vodenja mladih), pogovorih in debatah, 

vključevanju iger in druženju. Večkrat so že gostili tudi mentorje iz sosednje Hrvaške (PGD 

Šinkov Turn – Treningi mentorjev, 2018).  
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5 Orientacija 

Orientacija v naravi je človeka spremljala že od vsega začetka. Bila je nujna za preživetje tako 

ob selitvah ljudstev kot pri opravljanju preprostih opravil, kot so nabiranje hrane in lov. Pri 

tem so si pomagali z naravnimi pojavi in razvitim čutom za orientiranje. V času Rimljanov 

orientacija dobi veliko vlogo pri osvajalskih pohodih in postane pomembna vojaška 

spretnost. Največ znanja s področja orientiranja v naravi so v srednjem veku imeli 

raziskovalci, pomorščaki in popotniki, ki so tudi že uporabljali kompas. Še danes je znanje 

orientacije bistveni del dejavnosti lovcev, vojakov, pohodnikov, popotnikov in drugih. 

Temeljno znanje iz orientacije obravnavamo kot del splošne izobrazbe (Kristan, 1994). 

Besedo orientacija lahko prevedemo kot razvedovanje, pomeni pa določanje svojega 

položaja, lege glede na določene točke, znamenja ali smeri v prostoru. Za raziskovanje sveta 

in njegovih pojavov je človek ustvaril mnogo pripomočkov kot so zemljevidi, globusi, 

priročniki, raznolike karte in tudi satelitske fotografije. Enostavna orodja za orientiranje pa so 

se z napredkom znanosti izoblikovala v izpopolnjene pripomočke (Krušec in Pavli, 2013). 

 

5.1 Orientiranje v naravi 

 Orientiranje s pomočjo narave in njenih pojavov 5.1.1

Za enostavno orientiranje v naravi so nam v pomoč nekatera naravna znamenja. Po vetru se 

lahko orientiramo, če poznamo smer stalnega vetra, ki piha v določenem kraju (npr. burja, 

jugozahodnik). Smeri neba nam pove tudi sonce, ki se zjutraj dviga iznad vzhoda, opoldne je 

na jugu in ob 18. uri na zahodu obzorja. Zato so tudi južna pobočja dvignjenih predelov 

gosteje poseljena, več je travnikov in polj, medtem ko so severna in vzhodna prekrita z 

gozdom. Natančneje pa smeri neba določimo s pomočjo navadne ure s kazalci, ki kaže točen 

čas. Mali urni kazalec usmerimo proti soncu. Točno na sredini med smerjo sonca in smerjo 

proti številki 12 na številčnici je jug (Krušec in Pavli, 2013). Ponoči se lahko na severni polobli 

orientiramo po zvezdi Severnici, ki je vedno v smeri severa in luni, ki se dviga nad jugom.  

Smeri neba pa redkeje določajo tudi drugi znaki, ki pa so manj zanesljivi, saj so odvisni tudi 

od drugih dejavnikov – v smeri severa so kolobarnice drevesnih debel običajno ožje, mah 

raste na severni strani ruševin in dreves, slemena streh so usmerjena proti severu, oltarji 

katoliških cerkva proti vzhodu, čebelnjaki pa pogosto proti jugovzhodu, mravljišča večinoma 

najdemo na južnih straneh dreves (Cankar idr., 2006). 

 Orientiranje s kompasom 5.1.2

Kompas je pripomoček za določanje smeri severa v naravi. Ko poznamo smer severa, lahko 

opredelimo tudi druge smeri neba. Z njim lahko poiščemo katerokoli točko na zemljevidu in 

zanesljivo orientiramo topografsko karto. Kompas je v sedanjem času nepogrešljivo 

pomagalo za orientiranje v naravi. Poznamo različne vrste kompasov, ki se razlikujejo po 
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obliki, materialu, sestavi in glavnih oznakah. Pri pouku, športni orientaciji in pri gasilskih 

aktivnostih se najpogosteje uporablja plastični, pohodniški kompas. Izdelan je iz plastičnega 

prozornega podstavka pravokotne oblike, vrtljive vetrovnice in magnetne igle. Na vetrovnici 

najdemo mersko lestvico v ločnih stopinjah in oznake glavnih smeri neba (S, J, V in Z; na tujih 

pa mednarodne oznake N, S, E in W). Magnetna igla se nahaja v ohišju vetrovnice in je 

obdana s posebno tekočino, ki skrbi, da se igla umiri. Na podstavku sta centimetrsko merilo, 

ki je narisano ob krajši stranici, in merilo za karto v razmerju 1:25.000 ob daljši stranici ter 

leča, s katero povečamo majhne podrobnosti na karti. Na kompasu je tudi smernica; to je 

rdeča črta s puščico, ki je narisana od vetrovnice proti leči in z njo poravnamo oznako severa 

na vetrovnici (Kristan, 1994). 

Oznake za smeri neba na orientiranem kompasu kažejo proti dejanskim smerem neba v 

naravi. Postopek orientiranja kompasa imenujemo tudi "določanje strani neba". Najprej 

poravnamo ničlo na vetrovnici in smernico. Kompas držimo v vodoravnem položaju, v višini 

prsi in se vrtimo okoli svoje osi, dokler se severni pol magnetne igle ne poravna z oznako 

severa na vetrovnici. Nato lahko določimo sever, ki je pred nami, kot kaže smernica, točno 

nasproti severa je jug, desno vzhod in zahod na levo (prav tam). 

 Orientiranje s topografsko karto 5.1.3

Karte oziroma zemljevidi so pripomočki, ki jih uporabljamo pri orientiranju v prostoru. Lahko 

prikazujejo celine, pokrajine ali manjša območja. Glede na namen ločimo topografske, 

turistične, pregledne, specialne karte in karte prometnic. Za premagovanje krajših razdalj v 

naravnih okoljih se uporabljajo topografske karte. Te so narejene po natančnih geometrijskih 

pravilih. Uporabne so pri planiranju izletov, presoji poti, nevarnosti, potrebnega časa in 

orientaciji v naravi (Krušec in Pavli, 2013). 

Za učinkovito orientiranje v naravi je glavno natančno branje kart, kar pomeni, da moramo 

znati karto pravilno orientirati ter poznati pomen posameznih topografskih znakov in merila, 

presoja najustreznejše poti in na orientacijskih tekmovanjih tudi dobra telesna 

pripravljenost. Za razumevanje karte je potrebno poznati pomen dogovorjenih topografskih 

znakov. Posamezne barve, na primer črna označuje objekte, prometnice in daljnovode, 

modra vodovje, bela travnike in jase, v zelenem so poraščene površine, rjave pa so plastnice 

in izohipse. Pogosti topografski znaki so še: pikčasta črna črta (pešpot, lovska steza), črtkasta 

črna črta (slabši kolovoz), neprekinjena črna črta (boljši kolovoz), dvojna črna črta (cesta), 

modra debela pika z "repkom" (studenec) in zeleno obrobljeni krogci (osamljena drevesa, 

vrsta dreves, skupina dreves na sicer neporaščenem svetu) (Kristan, 1994). 

Za branje kart je bistveno razumevanje kartografskega merila, ki nam pove, kolikšna je v 

naravi razdalja, ki smo jo izmerili na karti. Merilo je izraženo z razmerjem in je del vsake 

karte. Po navadi so topografske karte narisane v merilu 1:25000 ali 1:50000, lahko pa tudi v 

manjšem, kar pomeni, da je karta bolj podrobna. Na kartah najdemo tako numerično (M 

1:25000), ki nam pove, da 1 cm na karti ustreza 25000 cm ali 250 m v naravi, kot tudi 

grafično merilo v obliki daljice z mersko lestvico (Krušec in Pavli, 2013). 
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Da lahko iz karte razberemo ustrezne informacije, jo moramo najprej pravilno orientirati. To 

pomeni, da moramo karto obrniti tako, da sever na karti kaže v smer dejanskega severa v 

naravi. To lahko naredimo na več načinov. Karto lahko približno orientiramo po naravnih 

znakih, ki nam povedo smeri neba, vendar je ta metoda zelo nezanesljiva. Drugi način je 

orientacija karte po linijah (ceste, železnice), kar pomeni, da z opazovanjem ugotovimo, 

katera linija na karti predstavlja linijski objekt v prostoru. Zanesljivost orientacije preverimo z 

lego sosednjih objektov. Če znamo določiti svojo lego na karti, se orientiramo po znanih 

objektih. Pri tem karto postavimo v vodoravni položaj in v točko na karti, ki predstavlja naše 

stojišče, zabodemo oster predmet (npr. svinčnik), okrog katerega vrtimo karto, dokler se 

opazne stavbe v okolice ne pokrijejo s topografskim znakom na karti in je karta orientirana. 

Najbolj natančno je orientiranje topografske karte s kompasom. Vetrovnico kompasa 

zasučemo tako, da je ničla (0) poravnana z oznako (črta, puščica) na podstavku, nato levi ali 

desni rob podstavka poravnamo s stranskim robom karte oziroma eno od navpičnic 

koordinatne mreže. Karto s kompasom obračamo tako, da se severni pol magnetne igre 

pokrije z oznako severa na vetrovnici in je zgornji rob karte obrnjen proti severu v naravi 

(Krušec in Pavli, 2013). 

 

5.2 Orientacijska tekmovanja 

Orientacijska tekmovanja se izvajajo na različne načine. Tekmovanja imajo lahko progo v liniji 

s startom in ciljem na različnih krajih, krožno progo, pri kateri otroci začnejo in končajo na 

istem kraju, ter progo s kontrolnimi točkami brez reda. Vse oblike imajo tako prednosti kot 

slabosti. Za izvedbo tekmovanja na krožni progi je potrebo manj ljudi in pripomočkov 

(kompasov, kart), saj jih skupine, ki so že končale, vrnejo na start, da jih lahko uporabijo 

naslednji tekmovalci. Glavni slabosti takega načina tekmovanja sta podajanje informacij s 

proge s strani ekip, ki so že zaključile s tekmovanjem, in nadzor nad velikim številom otrok na 

startu oziroma cilju. Ti slabosti lahko izničimo z linijsko progo, pri kateri pa je potrebno 

poskrbeti za radijsko zvezo med startom in ciljem ter transport oblačil in obutve na cilj. Tudi 

glede načina obiskovanja kontrolnih točk poznamo več različic, saj lahko na krožni progi 

tekmovanje poteka v eni ali obeh smereh, pri čemer je tekmovanje hitreje zaključeno, 

pojavlja pa se več možnosti za interakcijo ekip. Na tekmovanju s progo s kontrolnimi točkami 

brez reda lahko določimo obvezen prihod na vse kontrolne točke ali pa samo nekaj. Tako 

imajo ekipe možnost, da si same oblikujejo pot. Glede na vsebino razlikujemo orientacijska 

tekmovanja, pri katerih tekmovalci le pretečejo progo in se javijo na kontrolnih točkah ter 

tista, na katerih je potrebno na kontrolnih točkah opraviti predpisane naloge. Na kontrolnih 

točkah tekmovalci izkažejo znanje naravoslovja, topografije, ekologije, prve pomoči, 

zgodovine, taborniških spretnosti, premagajo športne naloge (npr. streljanje z lokom) ali 

opravijo kakšno preprosto opravilo (npr. prenos tovora, žaganje) (Kristan, 1994).  
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5.3 Gasilska orientacija 

Gasilci se pri operativnih nalogah pogosto srečujejo z orientiranjem, ko pri posredovanjih ob 

nesrečah izbirajo med najprimernejšimi potmi do kraja nesreče. Za spodbujanje 

orientacijskih spretnosti pri mladih Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije že dve desetletji 

prireja državna tekmovanja v gasilski orientaciji. Oblika gasilske orientacije je skozi leta ostala 

podobna, pravila pa so se prilagajala na pobude in izkušnje mentorjev ter glede na rast 

števila ekip, ki so sodelovala na tekmovanjih. S tekmovanji mladi gasilci usvajajo veščine 

orientiranja v naravi in druge gasilske spretnosti, se gibajo za zdravje, krepijo in odkrivajo 

svoje zmožnosti, razvijajo ekipni duh in zadovoljstvo ob premagovanju izzivov, se družijo in 

spoznavajo nove kraje. Cilj ekip na gasilski orientaciji je, da se kar najbolj spretno orientirajo 

z uporabo kompasa in topografske karte ter na nepoznanem območju najhitreje obiščejo vse 

kontrolne točke in pridejo na cilj. Z gasilsko orientacijo se privzgaja tudi odnos otrok do 

svojega okolja (Planinc, 2011). 

Tekmovanja v gasilski orientaciji lahko prirejajo prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze 

in regije ter Gasilska zveza Slovenije oziroma njen Mladinski svet. Tekmovanje poteka v  

šestih kategorijah, ki so ločene po spolu in starosti – pionirji, pionirke (7–11 let), mladinci, 

mladinke (12–16 let) ter gasilci pripravniki in pripravnice (16–18 let). Vsak tekmovalec lahko 

tekmuje le v eni ekipi, ki šteje 3 člane. Državni razpis izdela Mladinski svet GZS in zajema kraj 

in čas tekmovanja, potek tekmovanja, pogoje za udeležbo, opis nalog na kontrolnih točkah, 

rok prijave, literaturo in pravila za ocenjevanje ter predpisuje potrebne pripomočke 

(Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2013b). 

Tekmovalno progo v gasilski orientaciji opredeljujejo kontrolne točke, ki jih morajo 

tekmovalci obiskati, kot so oštevilčene na karti, in kar najhitreje priti do cilja. Ekipe se na 

progo podajo v časovnih razmikih 1 ali 2 minuti. Opremljene so s kompasom, ocenjevalnim 

listom in topografsko karto z označenimi kontrolnimi točkami, ki jo prejmejo na startu. 

(Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 2018, 2018). Topografske karte so ustrezno 

povečane državne topografske karte v merilu 1:25000, ki so za potrebe tekmovanja ustrezno 

posodobljene. Biti morajo barvno tiskane s podanim merilom in legendo (opis kontrolnih 

točk; npr. KT1 – kapelica). Dolžino proge opredeljuje zračna razdalja med posameznimi 

kontrolnimi točkami, ki je pri pionirjih približno 2000 m, mladincih 3000 m ter gasilcih 

pripravnikih 5000 m (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2013b). 

Namen kontrolnih točk je, da tekmovalci ne spreminjajo predvidene poti, zato se morajo na 

točkah javiti vsi člani ekipe in mentor. Kontrolne točke morajo biti opazne, postavljene 10 do 

15 metrov od poti, na njih pa ekipa opravi teoretično ali praktično nalogo iz gasilstva ali 

orientacije. Uspeh na tekmovanju je seštevek časa, ki ga ekipa potrebuje od starta do cilja , in 

časov opravljenih nalog na kontrolnih točkah (Planinc, 2011). Organizatorji lahko postavijo 

"aktivne" kontrolne točke, na katerih ekipe izvedejo vajo, ali "mrtve", na katerih se ekipa 

samo registrira. Pionirji morajo na svoji poti poiskati 4, mladinci in gasilci pripravniki pa 6 

aktivnih kontrolnih točk (Državno tekmovanje v gasilski orientaciji 2018, 2018). 
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Po razpisu za Državno tekmovanje v gasilski orientaciji (2018) morajo mladi na kontrolnih 

točkah opraviti z naslednjimi teoretičnimi in praktičnimi vajami: 

 Vaja z vedrovko (pionirji, mladinci). Vaja se ocenjuje po pravilih vaje z vedrovko za 

pionirje in pionirke, tekmovalna enota pa je sestavljena iz 3 članov. 

 Postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno (gasilci pripravniki). Trije tekmovalci 

morajo kar najhitreje ustrezno položiti orodje za vajo z motorno brizgalno, pri čemer 

si delo poljubno razdelijo. 

Ti dve vaji ekipe izvedejo v prostoru izven proge, ostale pa na kontrolnih točkah na progi.  

 Štafetno vezanje vozlov in navezava orodij. Tekmovalci eden za drugim napravijo 

vsak svoj vozel na stojalu. Pionirji si vozle poljubno razdelijo, mladinci pa izžrebajo 

listek z imenom vozla, ki ga morajo narediti – jamborski, tkalski in tesarski. Gasilci 

pripravniki se pomerijo v navezavi orodja – navezava gasilske sekirice, navezava cevi z 

ročnikom brez in z zasunom. Ocenjuje se čas vezanja vozlov in pravilnost izvedbe le-

teh.  

 Topografski znaki. Pionirji morajo za tekmovanje v gasilski organizaciji poznati 15, 

mladinci 30 in gasilci pripravniki 45 topografskih znakov. Pionirji obkrožijo pravilen 

odgovor (a, b, c), mladinci imajo tri vprašanja z obkroževanjem in dve, na kateri 

morajo podati odgovor opisno, gasilci pripravniki pa morajo vseh 5 znakov 

poimenovati z besedami. 
 

Slika 5: Topografski znaki, ki jih morajo poznati gasilci pionirji. 
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 Praktične vaje iz orientacije. Pionirji morajo izkazati poznavanje kompasa: pokazati 

označen in nasprotni konec magnetne igle, povedati, kam kažeta, pokazati in določiti 

objekt v smeri severa v naravi. Mladinci žrebajo med dvema nalogama iz orientacije: 

v prvi določajo smeri neba s kompasom in opredelijo objekt v vseh smereh neba, v 

drugi pa orientirajo topografsko karto s kompasom. Pripravniki tudi izbirajo med 

dvema nalogama: v prvi morajo določiti smer premika – orientirajo karto s 

kompasom in nato pokažejo v naravi, v kateri smeri je vrisana kontrolna točka 

(določijo objekt v tej smeri), druga naloga pa zahteva določanje razdalje med 

točkama A in B (uporaba merila) in določanje nadmorske višine točk s pomočjo 

izohips.  

 Hitrostno zvijanje cevi (mladinci, gasilci pripravniki). Pri vaji sodelujejo vsi trije 

tekmovalci, ki si delo poljubno razdelijo in si med seboj pomagajo. Cilj vaje je čim 

hitreje pravilno dvojno zviti tlačno C-cev in jo spneti s cevnim nosilcem. 

 Štafetno spajanje cevi na trojak (mladinci). Vsak član ekipe si izbere svojo nalogo. 

Prvi tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak, preda štafeto 

drugemu in oba tekmovalca naredita enako.  

 "V napad" (gasilci pripravniki). Vajo morajo opraviti vsi trije člani ekipe. Eden izmed 

tekmovalcev vzame C-cev in jo odnese do stabilne C-spojke, naslednji pobere ročnik 

in ga odloži poleg stabilne C-spojke, zadnji steče do stabilne C-spojke, odpne cevni 

nosilec, eno prosto spojko priključi na stabilno C-spojko, na drugo pa priključi ročnik. 

S cevjo in ročnikom teče do ognjene črte in speti ročnik s cevjo odloži preko ognjene 

črte.  

Od mentorja gasilske mladine se pričakuje, da ima določena znanja in veščine iz orientacije, 

ki jih lahko posreduje mladim. Med osnove orientiranja v naravi se uvršča določanje smeri 

neba na različne načine, obvladanje kompasa, poznavanje topografske karte in njenih 

sestavin (legenda, merilo, topografski znaki) ter orientiranje s kompasom in topografsko 

karto na nepoznanem območju. Verjetno prvi razlog za poučevanja orientacije v gasilstvu je 

priprava gasilske mladine na orientacijska tekmovanja, nujno pa je tudi zavedanje o 

pomembnosti veščin orientacije pri pripravi mladine na prevzem operativnih nalog v 

gasilstvu (Pavli, 2015). 

Organizacija tekmovanja v gasilski orientaciji je zahtevna in terja kar nekaj priprav. Najprej je 

potrebno najti primeren teren in se dogovoriti z domačini ter jih obvestiti o dogajanju. Na 

podlagi topografske karte se začrta osnutek tekmovalne proge, pri čemer je s postavitvijo 

kontrolnih točk ekipam omogočena izbira najboljše poti. Po ogledu terena se določi končna 

lokacija kontrolnih točk, ki omogoča izvedbo vaj na posamezni kontrolni točki. Pred 

tekmovanjem mora organizator dovolj zgodaj objaviti razpis, osnovati organizacijsko in 

sodniško ekipo, pripraviti teoretične naloge, obrazce, kontrolne in ocenjevalne liste, 

časovnico, potrebne pripomočke, orodje in opremo, zagotoviti prvo pomoč, merilne naprave 

in radijske zveze ter določiti prostorsko razporeditev (prav tam). 
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Za uspešno izvedeno gasilsko orientacijsko tekmovanje je bistvena kvalitetno izdelana 

topografska karta. Navadno jo sestavlja ena oseba, ki ima znanje računalništva in orientacije. 

Skenirano topografsko karto izbranega območja v merilu 1:25000 je potrebno korektno 

povečati in opredeliti novo merilo. S sprehodom po terenu se ugotavljajo neskladja med 

karto in dejanskim stanjem, zato se mora spremembe zabeležiti in jih kasneje elektronsko 

vnesti oziroma izbrisati s karte. V pomoč so tudi PISO portal (Prostorski informacijski sistem 

občin), Google zemljevidi in GPS naprave. Na koncu se na karto vrišejo kontrolne točke, 

zapiše merilo karte, oznaka severa, legenda z opisom kontrolnih točk, kategorija in označi 

možne nevarnosti (prav tam). 



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

30 
 

6 Gasilstvo in šport 

Potrošništvo, urbanizem, napredek v tehnologiji in ostali dejavniki modernega načina 

življenja mlade odvračajo od aktivnega življenjskega sloga. Najnovejša komunikacijska 

tehnologija in uporaba motornih vozil sta del vsakdanjika. Ob tem je še posebej pomembno, 

da si zavestno prizadevamo k vsakodnevnim športnim aktivnostim. S telesno aktivnostjo 

človek krepi mišice, srce in pljuča ter tako skrbi za dobro funkcioniranje vseh telesnih funkcij 

in zdravo telo. Izzivi v športu pomenijo učenje novih in izboljšavo naučenih spretnosti, 

razmere za negovanje sodelovanja, urjenje tolerance in sprejemanja, spopadanje s stresom 

in zadovoljstvom ob doseženem, možnost za graditev osebnosti in svojih zmožnosti. Za 

mlade je priporočljiva vsaj 1 ura gibanja na dan, ki naj bo raznolika. Rezultati raziskav o 

aktivnosti in prehranjevanju mladih kažejo na zelo nezdrav način življenja mladostnikov v 

Sloveniji. Današnje generacije otrok so v slabši telesni pripravljenosti in izkazujejo manjšo 

gibalno učinkovitost, kar je neposredno povezano z (ne)zdravim celostnim razvojem 

mladostnikov. Stalna športna aktivnost je bistvena skozi celo življenje. Omogoča običajen 

celostni razvoj mladostnika, v odrasli dobi pa primerne oblike fizične aktivnosti večajo 

kvaliteto bivanja, ohranjajo življenjsko moč in ščitijo pred boleznimi. Z raznolikimi gasilskimi 

dejavnostmi tudi spodbujamo gibanje mladih, s čimer se vzgaja za kasnejši aktiven življenjski 

slog (Škof, 2016). 

 

6.1 Gibalne sposobnosti 

Za delovanje gibalnega podsistema so odgovorne gibalne sposobnosti v sodelovanju z 

mehanizmi centralno živčnega sistema. Poleg gibalnih sposobnosti učinkovitost gibanja 

človeka pri vsakdanjih opravkih, delu in športu določajo tudi njegove značilnosti in gibalne 

spretnosti. Gibalne sposobnosti so naravne danosti človeka, ki opredeljujejo možnosti za 

izvedbo raznolikih gibalnih nalog. Značilnosti so dejavniki, ki označujejo človekov videz in 

njegove odzive na okolico. Gibalne spretnosti pa so naučeni oziroma pridobljeni gibalni 

vzorci odvisni od sposobnosti in značilnosti človeka. Gibalne sposobnosti so deloma prirojene 

in deloma pridobljene. Odstotek prirojenosti definira raven, do katere se sposobnost razvije 

z naravnim razvojem, izboljša pa se jo lahko s primernimi načini vadbe. Posamezne gibalne 

sposobnosti imajo različne koeficiente prirojenosti (Pistotnik, 2017). 

Gibalne sposobnosti so zmožnosti človeka, ki opredeljujejo našo gibalno aktivnost. Z njimi 

pridobivamo gibalne veščine in izpeljujemo gibalne naloge. Ko se otrok spopada z 

usvajanjem novih, zahtevnejših gibalnih znanj, le to pogojuje nivo gibalnih sposobnosti, saj 

višji kot je, bolj uspešen bo otrok pri izvedbi naloge in zapletenejše spretnosti bo lahko 

usvajal. Gibalne sposobnosti so merljive in po njih lahko definiramo razlike v kvaliteti 

realizacije gibanja med dvema posameznikoma z enakim znanjem, interesom in v istih 

okoliščinah. Gibalno učinkovitost oblikuje šest gibalnih sposobnosti – gibljivost, moč, 
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koordinacija, hitrost, ravnotežje in natančnost ter tudi funkcionalna sposobnost, ki se 

imenuje vzdržljivost (Videmšek in Pišot, 2007).  

Gibljivost ali fleksibilnost je gibalna sposobnost, ki pomeni zmožnost doseganja velikih 

amplitud gibov v sklepih ali sklepnih sistemih. S treningom je možen precejšen napredek v 

razvoju gibljivosti, saj je njen odstotek prirojenosti relativno nizek (h² = 0.50). Strukturo 

gibljivosti se določa po treh kriterijih. Po topoloških kriterijih je gibljivost razdeljena glede na 

predele telesa – gibljivost ramenskega obroča, gibljivost trupa in gibljivost kolčnega sklepa. 

Akcijski kriteriji razlikujejo gibljivost po vrsti temeljnega giba v sklepu – upogibanje, 

iztegovanje, odmikanje, primikanje in sukanje. Prostorski kriteriji pa definirajo gibljivost z 

ravnino, v kateri se gib opravlja – čelna, bočna in vodoravna. Dobra gibljivost olajša 

vsakdanje delo, pomaga varčevati z energijo, preprečuje nastanek poškodb, omogoča boljše 

osvajanje različnih spretnosti, gibanju da estetski učinek in vpliva na oblikovanje moči, 

koordinacije, hitrosti in vzdržljivosti (Pistotnik, 2017). 

Moč je osnovna gibalna sposobnost uporabe mišične sile za premagovanje zunanjih sil. 

Mišična sila je produkt delovanja mišic, v katerih se kemična energija pretvarja v mehansko, 

kar pa človek izkorišča kot moč. Moč po strukturi ni enotna sposobnost, saj glede na njeno 

pojavnost razlikujemo eksplozivno, repetitivno in statično moč. Te pa se po topološkem 

kriteriju ločijo še na moč rok, moč trupa in moč nog. Dednost vpliva na izraz moči le v 

določeni meri (h² = 0.50), vendar pa se tudi koeficienti prirojenosti posameznih oblik moči 

razlikujejo med seboj. Moč se razvija s krepilnimi gimnastičnimi vajami, z naravnimi oblikami 

gibanj, elementarnimi igrami in z izvajanjem preprostih športnih elementov z obremenitvijo. 

Vadba moči pri mladih mora biti ob dejstvu, da so telesa otrok še v procesu razvoja, 

raznolika, usmerjena v dinamične aktivnosti s poudarkom na eksplozivni in repetitivni moči, 

ki trajajo dlje časa (prav tam). 

Koordinacija je gibalna sposobnost odgovorna za uspešno načrtovanje in izvajanje težjih 

gibalnih aktivnosti. Gibanje je koordinirano, če je izvedeno pravilno, tekoče, smotrno, izvirno 

in zanesljivo. Značilnost koordiniranega gibanja je tudi racionalnost, pri kateri naravna in 

spontana realizacija gibov zahteva minimalno količino energije. Koordinacija se formira s 

pomočjo gibalnih izkušenj iz gibalnega učenja ter s transferjem motoričnih informacij. 

Domneva se, da je prirojena kar v 80% (h² = 0.80). Razvoj koordinacije skozi različna 

življenjska obdobja enkrat narašča in drugič upada. Prav tako je koordinacija vzajemno 

odvisna od razvitosti drugih gibalnih sposobnosti, saj se ena brez druge ne bi mogle razviti do 

najbolj primerne ravni (prav tam). 

Gibalna sposobnost, ki omogoča izvrševanje gibov v najkrajšem možnem času, se imenuje 

hitrost. Hitrost je kar v 90 % določena z genetskimi danostmi (h² = 0.90), kar je največ od 

vseh gibalnih sposobnosti. Hitrost je strukturirana v treh pojavnih oblikah – hitrost reakcije, 

hitrost preprostega giba – udarca, suna, odriva ali zamaha in hitrost izmeničnih gibov. Za 

vadbo hitrosti pri mladih se koristijo naravne oblike gibanj, kot so sprinti in teki v različnih 

okoliščinah – po strmini navzdol, v klanec, v zavetrju ter hitrostno opravljanje gibalnih nalog, 
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elementarne igre (štafetne igre, igre hitre odzivnosti in starti iz različnih izhodišč), 

gimnastične vaje, ki utrjujejo gibljivost in moč, in trening tehnike gibanja (prav tam). 

Ravnotežje je gibalna sposobnost za takojšnjo tvorbo naknadnih gibov, ki so simetrični 

odmikom telesa iz stabilne lege. Ravnotežje omogoča človeku točno opredelitev smeri in 

jakosti nadomestnih gibov, ki popravijo telo v stabilen položaj, ko se ta zaradi delovanja 

gravitacijske sile podira. Gibalno sposobnost ravnotežje stroka opredeljuje z dvema 

pojavnima oblikama. Prva je sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja, pri kateri gre za 

zmožnost hitrega formiranja korektur gibanja, in druga, sposobnost vzpostavljanja 

ravnotežnega položaja, ki je sposobnost nagle obnove stabilnega položaja po motnji 

ravnotežnega organa (prav tam). 

Natančnost ali z drugo besedo preciznost je gibalna sposobnost, ki skrbi za izbiro pravilne 

smeri in moči pri orientaciji lastnega telesa ali kakšnega predmeta proti končni točki. Izrazi se 

v športnih aktivnostih, pri katerih je potrebno zadeti posamezne objekte (npr. tarčo, koš, gol) 

ali opraviti gibalno nalogo po predpisani poti ali obliki. Natančnost je precej slabo raziskana, 

zato nekateri podatki, na primer njena struktura, dejavniki in koeficient dednosti, niso točno 

določeni. Iz raziskovanja prakse tudi vemo, da višja razvitost drugih gibalnih sposobnosti 

ugodno vpliva na razvoj natančnosti. V teoriji se predpostavlja, da se pojavljata dve obliki 

natančnosti – natančnost z vodenim objektom in natančnost z izvrženim objektom. 

Natančnost razvijamo z identičnimi situacijami kot se pojavljajo v športu, saj se je potrebno 

najprej naučiti tehnike in jo izpiliti do avtomatizacije. Natančnost se izboljša z metodo 

ponavljanja in načelom postopnega obremenjevanja (prav tam). 

 

6.2 Vzdržljivost – funkcionalna sposobnost 

Pred časom so jo še uvrščali med gibalne sposobnosti, danes pa stroka vzdržljivost glede na 

njeno navzočnost v gibanju obravnava kot funkcionalno sposobnost. Na vzdržljivost vplivajo 

funkcionalen dihalni in krvožilni sistem ter interes in želja vadečega za vztrajanje v naporu 

(Pistotnik, 2017). Vzdržljivost omogoča delovanje v fizični aktivnosti, ki traja dlje časa. Za njo 

je značilna nespremenjena učinkovitost med telesnim naporom in zmanjšana izčrpanost. 

Delimo jo na statično in dinamično vzdržljivost. Obe vrsti vzdržljivosti sta lahko splošni ali 

specifični (z natančno definirano vsebino), aerobni (ob veliki porabi kisika) ali anaerobni (ob 

pomanjkanju kisika) ter delujeta na različnih mišičnih skupinah (lokalna, regionalna, 

globalna) (Videmšek in Pišot, 2007). 

Vpliv vzdržljivostnih dejavnosti v vsakdanjem življenju se odraža na bioloških in 

psihosocialnih faktorjih zdravja, daje življenjsko moč in neguje bistvene vrednote človeštva 

kot so delavnost, odločnost, vztrajnost do cilja, potrpežljivost in delovne navade. Med 

vzdržljivostne aktivnosti prištevamo tek, hojo, gorništvo, plavanje, kolesarjenje, smučarski 

tek, veslanje idr. Zaradi raznovrstnega pomena za relaksacijo, počutje in delovanje srčno-

žilnega in dihalnega sistema ljudi te obravnavamo kot najbolj univerzalne in uporabne oblike 

gibanja (Škof, Tomažin, Dolenec, Marcina in Čoh, 2010). 
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Prvi stik z vzdržljivostnim tekom pri mlajših otrocih pomenijo igralne oblike vzdržljivostnega 

teka, ki so najbolj ustrezne oblike vadbe za razvoj vzdržljivosti pri otrocih. Sem prištevamo 

elementarne igre in štafetne teke (igra Kdo se boji črnega moža, lovljenje v paru ali lovljenje 

parov, štafetni teki in tekalne igre s spreminjanjem načina gibanja, prenašanjem orodij in 

dodatnimi nalogami) ter poligone (prav tam). Vzdržljivost se pri otrocih razvija z zunanjimi 

aktivnostmi na svežem zraku ob vsakem vremenu. Najboljši je vzdržljivostni tek na prostem, 

po gozdnih poteh, travnikih in poljih z razgibano in mehko podlago. Priporoča se vsaj 3-krat 

na teden 10–20 minut skozi celo leto. Telesni napor pri mladih naj ne preseže 70–80 % 

najvišjega srčnega utripa. Stalne vzdržljivostne aktivnosti imajo mnoge pozitivne učinke – 

krepijo odpornost telesa, utrjujejo telesno pripravljenost in počasi prilagajajo 

termoregulativne mehanizme na padanje zunanjih temperatur in porast vlage v ozračju 

(Videmšek in Pišot, 2007). 

 

6.3 Osnove gibanja v športu 

Osnovna gibalna sredstva so v didaktiki športa namenjena vodenju in spodbujanju gibalnega 

razvoja otrok. Z njimi se poskuša doseči pozitivne učinke na telesa mladih. Uporaba osnovnih 

gibalnih sredstev v športni vadbi pomaga pri razvoju gibalnih sposobnosti, osvajanju gibalnih 

spretnosti, regeneraciji po naporih, krepi fizično pripravljenost in tako izpopolnjuje gibalno 

učinkovitost otrok. V manjši meri z gibalnimi sredstvi spreminjamo tudi funkcionalne 

sposobnosti (vzdržljivost), psihosocialne lastnosti in telesne oziroma morfološke značilnosti 

telesa. Pod osnovna gibalna sredstva se prišteva naravne oblike gibanj, elementarne igre in 

gimnastične vaje (Pistotnik, 2017). 

 Naravne oblike gibanj 6.3.1

Naravne oblike gibanj ponazarjajo gibanja, ki so se postopoma oblikovala skozi evolucijski 

razvoj človeštva že v času pradavnine in so se obdržala vse do danes. Temeljna gibanja 

praljudi so se razvila iz potrebe po nabiranju hrane, lovu in spopadih s tekmeci. Te dejavnosti 

so vključevale plezanja, teke, skoke, lazenja, mete in podobne osnovne oziroma bazične 

gibalne vzorce, zato so dobile ime naravne oblike gibanj. V preteklosti so ta gibanja 

omogočala obstoj človeštva, danes pa jih uporabljamo za varovanje zdravja in višanje 

delovnih zmožnosti ljudi. Z njimi si pomagamo tudi pri oblikovanju gibalne usposobljenosti 

otrok in kot orodje za pripravo na športno aktivnost (npr. ogrevanje) (Pistotnik, 2017). 

Med naravnimi oblikami gibanj ločimo dve glavni skupini. Prva so lokomocije oziroma 

pedipulacije, med katere se prišteva vsa gibanja človeka v prostoru. To so na primer plazenja 

in lazenja, hoja in tek, plezanja, skoki v daljino, višino in globino ter padci. Druga pa so 

manipulacije, ki obsegajo elementarne gibe, ki jih izvedemo le z določenimi telesa. Sem 

spadajo kretnje rok, nog, glave in trupa. Po navadi gre za manipuliranje – ravnanje z raznimi 

objekti, stvarmi. To so prijemi, meti in lovljenje predmetov, udarci in blokade. S človekovo 

aktivnostjo so iz pedipulacij in manipulacij nastala osnovna sestavljena gibanja, ki 
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predstavljajo novo gibanje. Gre za izvajanje opravil, nalog med gibanjem po prostoru, ki jih 

najdemo tako v športu kot pri rutinskih dejavnostih – potiskanja in vlečenja ter dviganja in 

nošenja (prav tam).  

Naravne oblike gibanj se lahko uvrsti tako v pripravljalni kot tudi glavni in zaključni del 

treninga. Z njimi se realizira različne cilje: ogrevanje, razvijanje gibalnih sposobnosti (s 

povečanjem obremenitve, s hitrim izvajanjem, s precizno izvedbo, ob zmanjšani podporni 

ploskvi …), usvajanje gibalnih spretnosti in sprostitev po naporu. Naravne oblike gibanj se 

prakticirajo v prvotni, osnovni obliki ali s pomočjo iger, v olajšanih ali oteženih razmerah (z  

obremenitvami, ovirami, nagibi terena) ter prosto oziroma s pripomočki (žogo, kolebnicami) 

ali na orodjih (krog, bradlja, drog). Usvojene naravne oblike gibanja oblikujejo gibalni razvoj 

skozi najpomembnejša leta in dajejo praktične spretnosti, ki večajo kvaliteto življenja (prav 

tam). 

 Elementarne igre 6.3.2

Elementarne igre so poimenovanje za enostavne igralne oblike s pravili, ki jih lahko 

spreminjamo glede na namen vadbe, materialne in prostorske pogoje ter zmožnosti in 

spretnosti mladih. Osnovne gibalne enote v elementarnih igrah so primarne, naravne oblike 

gibanj oziroma razširitev le teh. Z elementarnimi igrami se želi spodbujati otroke k 

aktivnostim, ki so naklonjene njihovemu telesnemu razvoju, saj pomagajo pri utrjevanju 

gibalnih znanj in delovanju funkcionalnih mehanizmov. Elementarne igre imajo motivacijski 

učinek na vadeče, saj izvabljajo razigranost in tekmovalni naboj, kar otroke privlači k 

sodelovanju. To pogosto izkoriščajo učitelji, vaditelji in mentorji pri realizaciji zastavljenih 

ciljev vadbe. Ti se uresničujejo skozi igro, neprisiljeno in brez pritiskov. Na osnovi 

elementarnih iger so si izmislili tudi športne igre – košarko, odbojko, tenis, ragbi ipd. Potek 

igre in pravila le-teh pa so jasno opredeljena, sodelujoči morajo imeti že razvite gibalne 

sposobnosti ter usvojeno tehniko in taktiko izbranega športa (Pistotnik, 2017). 

Izbira elementarnih iger je tako pestra, da se jih poslužujemo v vseh časovnih enotah vadbe 

ali treninga. Namen vsake elementarne igre je povezan z gibalnimi zahtevami vadečih, manjši 

pomen pa imajo tudi razvedrilo in igranje. Z elementarnimi igrami za ogrevanje je potrebno 

otroke pripraviti na napor v osrednjem delu vadbe, jih pridobiti k sodelovanju in ustvariti 

prijetno aktivno klimo. Za ogrevanje so primerne tekalne igre, skupinski teki z izmenjavo 

mest in lovljenja. Z elementarnimi igrami se dosega tudi razvoj nekaterih gibalnih 

sposobnosti (moč, hitrost, deloma tudi koordinacije, ravnotežja in natančnosti) in krepitev 

gibalnih veščin oziroma znanj (tehnika in taktika različnih športov). Za ta dva namena se 

uporabljajo štafetne igre, moštvene igre in borilne igre. Za sprostitvene dejavnosti so 

koristne tudi nekatere elementarne igre, ki poskrbijo za zmanjšanje vznemirjenja in 

tekmovalne strasti kot tudi za fizično umiritev (padec utripa srca, telesne temperature in 

pomiritev dihanja) (prav tam).  

Pravila elementarnih iger morajo biti enostavna, da jih otrokom pojasnimo (lahko tudi 

ponazorimo) jedrnato in jih hitro razumejo. V igrah morajo vsi vadeči sodelovati ves čas. Med 
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igro skrbimo za postopno obremenjevanje, izenačene pogoje in upoštevanje pravil, ki imajo 

vzgojni učinek in usmerjajo k cilju. Igre se po nepotrebnem ne ustavlja, razen ob napačnem 

dojemanju pravil, grobih prekrških ipd. Z igro končamo, ko smo usvojili, kar smo želeli, ali ko 

interes in pozornost otrok pada (prav tam). 

 Gimnastične vaje 6.3.3

Gimnastične vaje predstavljajo z določenim namenom oblikovane gibe, ki imajo učinek na 

želeni predel telesa (mišico ali sklep). So vsestransko sredstvo športne vadbe, koristne v vseh 

stopnjah vadbe in za realizacijo raznolikih gibalnih ciljev. Prepoznavamo tri tipe gimnastičnih 

vaj. S krepilnimi gimnastičnimi vajami, pri katerih je ključno napenjanje mišic, zvišamo 

mišično temperaturo in hkrati znižamo viskoznost mišic, kar omogoči dobro funkcioniranje 

le-teh. Pri razteznih gimnastičnih vajah gre za raztezanje mišic, s čimer poskrbimo za hitrejši 

pretok krvi v mišice. Z njimi se povečuje delovna zmožnost mišic, ob maksimalnih razponih 

pa tudi gibljivost. Tretji tip gimnastičnih vaj so sprostilne vaje, ki jih sestavljajo stresanja in 

zamašni gibi telesa. Z njimi se omeji napetost v mišicah, spodbudi pretok krvi in odvajanje 

nastalih produktov skozi mišico ter pospeši obnovitev mišic (Pistotnik, 2017).  

Za poživitev športne vadbe in pomoč pri doseganju načrtovanih rezultatov se pri 

gimnastičnih vajah poslužujemo tudi pripomočkov. Tako se gimnastične vaje ločujejo v štiri 

skupine: proste gimnastične vaje (izvajajo se brez pripomočkov oziroma le s svojim telesom), 

v parih, z drobnimi pripomočki (kolebnice, palice, žoge, kiji, elastike in priročni rekviziti kot so 

plastenke in brisače) in gimnastične vaje z orodji (letvenik, bradlja, klop, gred) (prav tam). 

Posamezne gimnastične vaje z enakim, splošnim ciljem sestavljajo sklope gimnastičnih vaj. 

Sklopi gimnastičnih vaj se lahko uporabljajo za splošno ali specialno ogrevanje, razvoj 

gibalnih ali aerobnih sposobnosti, za psiho-fizično umiritev in za doseganje specifičnih ciljev. 

Sklopi gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje zajemajo pripravo mišic in sklepov celotnega 

telesa na obremenitve v glavnem delu vadbe. Izvajajo se vsi trije tipi vaj (45 % razteznih, 

45 % krepilnih in 10 % sprostilnih vaj), z večjim številom ponovitev (8–10), s pestrimi in tudi 

sestavljenimi vajami, po vrsti od glave do stopal in s smotrno porabo časa. Sklopi 

gimnastičnih vaj za specialno ogrevanje se osredotočajo le na mišice ali sklepe, ki bodo v 

nadaljevanju posebej obremenjeni. Sledijo splošnemu ogrevanju in običajno obsegajo do 4 

raztezne ali sprostilne vaje. Sklopi gimnastičnih vaj za razvoj gibalnih sposobnosti pomagajo 

pri razvijanju gibljivosti in moči, lahko pa tudi koordinacije. S sodobnimi načini vadbe, kamor 

spadata aerobna gimnastika in aerobika, so se gimnastične vaje začele uporabljati tudi za 

krepitev aerobnih zmožnosti. Značilne so gimnastične vaje s kratkimi in odrezanimi gibi v 

hitrejšem tempu, ki ga določa glasba. Sklopi gimnastičnih vaj za umiritev se izvajajo po 

naporni aktivnosti. Vključujejo sprostilne in statične raztezne vaje, ki mišice po naporu 

razbremenijo in pomagajo pri premagovanju utrujenosti in regeneraciji. V zadnjo skupino 

spadajo gimnastične vaje s točno določenim namenom, na primer za oporo pri zdravstvenih, 

terapevtskih ali delovnih potrebah posameznikov. Sem prištevamo jutranjo, porodno, 

korektivno, proizvodno in ortopedsko gimnastiko (prav tam). 
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7 Delo z ljudmi 

7.1 Medsebojni odnosi in oblikovanje skupine  

Medsebojne interakcije so pri delu z gasilsko mladino odločilnega pomena. Pripravljenost za 

sodelovanje, navdušenje in dobro počutje vseh vpletenih v mladinske aktivnosti so posledica 

medsebojnih odnosov. Kvaliteto le teh pokaže število prisotnih mladih, ki se stalno zbirajo v 

gasilskem društvu. Otroci se v gasilstvo priključijo prostovoljno, zato je še toliko bolj 

pomembno, da se v društvu dobro počutijo. Dobri odnosi med mentorji in mladimi, med 

vrstniki, z vodstvom in drugimi člani društva, lokalno skupnostjo ipd. močno vplivajo na 

uspešnost skupnih aktivnosti za mlade v društvu (Mrgole, 2003). 

Kakovost socialnih odnosov določa presoja posameznikov o lastnem počutju v skupini. V prvi 

vrsti si mladi želijo in potrebujejo moralne vrednote kot so odkritost, nepristranskost, 

poštenost, empatija, toplina, sprejemanje različnosti, posameznikove osebnosti in svobode; 

pa tudi občutek pripadnosti društvu, spodbudno okolje in pozitivno klimo med mladimi in 

mentorjem. Dobro vzdušje in medsebojni odnosi pa niso zgolj rezultat timskih aktivnosti 

ampak odražajo tudi izkušeno in kakovostno delo mentorjev, način soočanja s problemi, 

sposobnost samorefleksije mentorja in otrok, obvladanje socialnih spretnosti, spoštovanje 

idej, aktivnost in vpletenost mladih. Ohranjanje dobrih odnosov je veščina, ki jo mentorji 

gasilske mladine morajo predajati na mlade gasilce (prav tam). 

Odnosi so kvaliteta in potrebujejo čas, da se oblikujejo in krepijo. Vsi udeleženi si morajo za 

odnose prizadevati, na njih graditi, jih vzdrževati, urejati, o njih razmišljati in se pogovarjati 

(prav tam). Mladinske aktivnosti v gasilstvu spodbujajo druženje z vrstniki, povezanost, 

sporazumevanje, participacijo, razumevanje in občutek za skupnost. Ena najpomembnejših 

potreb v obdobju odraščanja je občutek pripadnosti in sprejetosti v skupnosti. Če potreba ni 

zadovoljena, je otrok pogosto izključen, odmaknjen, osamljen in nemotiviran. Gasilstvo in 

mladinske aktivnosti v društvih nudijo otrokom varno okolje za razvoj, odkrivanje meja svojih 

zmožnosti, socializacijo, spoznavanje in druženje z vrstniki. S skupinskimi aktivnostmi in 

ekipnim delom se razvija prijateljske vezi, vzajemno komunikacijo, pristnejše odnose, pomoč 

bližnjemu, krepi osebno odgovornost, vpliv posameznika v skupini, zaupanje, povezanost in 

predanost (Bačanac in Škof, 2016). 

K ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov in spodbudnega vzdušja v desetini lahko veliko 

pripomore mentor gasilske mladine s svojim načinom vedenja in vodenja skupine. Mentorjev 

sproščen in iskren pristop k delu bo otroke spodbudil k sodelovanju ter pripomogel k temu, 

da se skupina hitreje poveže. Vključevanje mladih v načrtovanje in organiziranje aktivnosti 

spodbuja njihovo avtonomijo, odgovornost in voljo za sodelovanje. Veliko lahko mentor 

pomaga le s svojo navzočnostjo, pogovorom, oporo in časom, ki ga nameni mladim. Za dobro 

počutje otrok in prijetno klimo mora mentor razdeliti obveznosti, tako da so vsem v izziv 

hkrati pa so jih zmožni opraviti, vaje in ostale gasilske dejavnosti začiniti s humorjem, dovoliti 
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tudi razposajenost in zabavo ter se v veliki meri izogniti norčevanju, podcenjevanju, 

kritiziranju, grožnjam, kontroliranju, brezbrižnosti in aroganci (prav tam). 

Odraščanje je čas, ko mladi kreirajo svoje cilje, želje, vrednote, iščejo svoje mesto in lastno 

vrednost, vstopajo v nove medosebne odnose ter zadovoljujejo različne potrebe (po 

svobodi, ljubezni, moči, zabavi …). V gasilski organizaciji mladi pogosto najdejo prostor, kjer 

se odlično počutijo in poskrbijo za svoje potrebe ter se s tem tudi izognejo okoljem z 

negativnim vplivom. Kvaliteten odnos, profesionalno delo in priznavanje pomembnosti 

prisotnosti mladih v gasilstvu otroke prepriča, da se radi vračajo v gasilske domove, se 

aktivno udeležujejo dejavnosti in privabijo tudi svoje prijatelje (Šmid, 2013). 

Šmid (2013) dober odnos med mentorji in gasilsko mladino enači z okusnim kosilom, za 

katerega potrebujemo dobre sestavine, primernega kuharja in goste, ki bodo hrano okusili. 

Za ustvarjanje in utrjevanje kakovostnih medosebnih odnosov so prav tako ključne prave 

sestavine oziroma veščine, kot so spoštljivost, naklonjenost, pomoč bližnjim, usklajenost 

ciljev, sprejemanje ter upoštevanje želja in mnenj drugih udeleženih, predpostavljanje 

vedenja mladih, podpora, dogovarjanje, vestnost in prizanesljivost, komplimenti, vzor, 

zaupanje in komunikacija. Trud in prizadevanje za temi spretnostmi lahko koristijo 

mentorjem pri oblikovanju pristnih odnosov z otroki, najstniki in odraslimi.  

Znotraj aktivnosti gasilske mladine se običajno oblikujejo manjše skupine – ločene po spolu, 

starosti ali tekmovalni kategoriji, ki štejejo 10 do 15 članov. Mentor ni član skupine in 

opazuje delovanje skupine z razdalje. Njegova naloga je usmerjanje skupinskih procesov in 

posredovanje v konfliktih situacijah. Vsaka skupina mora imeti skupen cilj, ki je lahko 

druženje, rekreacija, tekmovalni rezultat ipd., za dosego le tega pa je nujno sodelovanje vseh 

članov, ki si delo razdelijo. Na uspešnost skupine močno vpliva povezanost njenih članov. 

Dobro povezane skupine prepoznamo po dobri komunikaciji, jasnih ciljih in vlogah v skupini, 

ekipnem prizadevanju, prijateljstvu in družabnosti, tekmovalnosti za dosego skupnega cilja, 

podobnosti članov, osebnem zadovoljstvu, primernem načinu vodenja in prijetnem vzdušju 

(Kajtna in Jeromen, 2013). 

Za povečanje kohezivnosti posameznih skupin pa se lahko uporabijo t. i. »team building« 

dejavnosti. Take aktivnosti so primerne za skupine, ki so se šele oblikovale ali pa za skupine, 

ki delujejo že dlje časa. Sem prištevamo spoznavne dejavnosti (»icebreaker activities«), 

dejavnosti za razvijanje zaupanja, poslušanja, komunikacije ali sodelovanja. Namen le teh je 

izboljšanje pretoka idej, počutja vseh članov skupine, pojmovanja vodje (desetarja) ekipe, 

krepitev ekipnega duha, ustvarjalnosti in učinkovitosti skupine. Z izboljšanjem delovanja 

skupine so tudi njeni člani uspešnejši in samozavestnejši (prav tam). 

 

 



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

38 
 

7.2 Komunikacija in reševanje problemov 

Komunikacija je sposobnost, ki vključuje veščine govora, oblikovanja in pošiljanja sporočil kot 

tudi poslušanja in interpretacije sporočil drugih. Preko komunikacije vstopamo v odnose z 

drugimi in drug na drugega vplivamo. Uspešno sporazumevanje sestavlja izmenjavanje 

sporočil pa tudi spodbudno in resnično komuniciranje, podkrepitve, oblikovanje vprašanj, 

informativnih sporočil in povratnih informacij (Bačanac in Škof, 2016). 

Kakovostna komunikacija s poudarkom na poslušanju je bistvena za uspešno delo z ljudmi in 

dobro počutje vseh vpletenih. Dolžnost mentorjev gasilske mladine je, da stalno izboljšujejo 

svoje komunikacijske veščine, ki jim omogočajo boljše razumevanje mladih, razvijanje 

kvalitetnih medosebnih odnosov, spretno reševanje konfliktov, povečujejo povezanost 

skupine, učinkovitost poučevanja ter kakovost komunikacije z otroki in njihovimi starši. 

Kvalitete in veščine dobrega komuniciranja mentor prenaša na mlade, saj se ti po njem 

zgledujejo. Zato je pomembno, da mentor v odnose vstopa pozitivno in motivirajoče, je 

vreden zaupanja, vesten, pošten, se drži izrečenega, ne obrekuje in kritizira, pod pritiskom 

deluje mirno in preudarno, posluša in upošteva mnenja otrok, je pozoren na neverbalno 

komunikacijo, je aktivno vpleten v dejavnost mladih, njegov jezik je enostaven in razločen, 

daje povratne informacije in vzpostavlja očesni stik (prav tam). 

Kakovost komunikacije med mentorji in mladimi se pokaže z efektivnostjo izmenjanih 

sporočil in uspehi pri doseganju ciljev. Dobro komunikacijo je potrebno razvijati z vsemi, ki 

sodelujejo pri mladinskih aktivnostih v društvu – mladinskimi mentorji, otroci, drugimi člani 

društva, lokalno skupnostjo ter starši. Komunikacija je pogoj in merilo kvalitete 

medsebojnega sodelovanja. Še tako dobro načrtovan program ne bo uspel brez sodelovanja 

in dobre komunikacije med vsemi akterji. Komunikacija je veščina, ki se oblikuje skozi čas. Za 

to sta potrebna trud in prizadevanje vseh sodelujočih, pomembne pa so tudi nekatere 

značilnosti, kot so odkritost, dostopnost, spoštovanje in tolerantnost (Mrgole, 2003).  

Aktivnosti za mlade v gasilskih društvih skozi pogovor nudijo priložnost za urjenje različnih 

oblik komunikacije: pripovedovanja, refleksije (opis občutij, analiza), soočanja s konflikti 

(argumentacija, strpnost, sprejemanje mnenj), zagovor, razprave. Po mnenju strokovnjakov 

jim teh izkušenj v vsakdanjem življenju primanjkuje, a so zelo pomembne. Pripomorejo pa 

tudi k izboljšanju medosebnih odnosov. Aktivnosti z in za mlade so lahko za mentorje (pa 

tudi otroke) na trenutke  zelo naporne in izčrpavajoče. Ključno je, da se oblikuje 

komunikacija s sprotnim reševanjem problemov, refleksijo in izražanjem čustev sodelujočih 

(prav tam). 

Pri delu z mladimi se mentorji dokaj pogosto srečujejo s situacijami, v katerih imajo otroci 

probleme. Pri tem jim lahko pomagajo s pogovorom, nasveti, svojim pogledom na problem, 

lahko ga opozorijo, podajo rešitev ali pa ga le preprosto poslušajo. S tem pokažejo 

sprejemanje, zanimanje za otroka in njegov problem, opogumijo ga za govorjenje in izražanje 

čustev ter mu dovolijo, da sam ubesedi svojo težavo. Komunikacijo otežujejo predvsem 

ukazovanje, grožnje, pridiganje, sugeriranje, poučevanje, kritiziranje, smešenje, analiziranje, 
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preiskovanje in sarkazem mentorja. K boljši komunikaciji ob problemu pa pripomorejo 

pasivno poslušanje, pritrjevalne pripombe, opogumljajoči komentarji in aktivno poslušanje, 

ki otroku omogoča soočanje z neprijetnimi čustvi, uvid v problem in iskanje rešitve (Gordon, 

1997). 

Konflikt pomeni izražanje nasprotnih mnenj in želja. Konflikti so rešljivi in tudi ne nujno 

škodljivi, saj z reševanjem problemov prispevamo k dobrim odnosom in k iskanju ustvarjalnih 

in produktivnih rešitev. Za uspešno reševanje problemov je pomembno, da najprej 

presodimo, kaj je problem, se pogovorimo o morebitnih rešitvah, nato vse različne ideje 

ovrednotimo in izberemo najboljšo ter najbolj enostavno. Nato izdelamo načrt in ga 

izvedemo. Na koncu je potrebna analiza, v kateri izpostavimo, kaj smo se naučili pri 

reševanju konkretnega problema. S problemi se vedno soočamo takoj, ko se pojavijo, 

poskušamo ostati mirni, vljudni, poslušamo sogovorca in navajamo samo dejstva (Šmid, 

2013). 

 Sodelovanje s starši 7.2.1

Pri delu z mladimi je bistvena tudi komunikacija z njihovimi starši. Naloga mentorja je, da 

vzpostavi sodelovalen odnos, jim približa delovanje gasilske organizacije, aktivnosti z mladino 

in obvešča o dogajanju. Starši navadno želijo biti seznanjeni z aktivnostjo svojih otrok in so 

tudi pripravljeni ponuditi svojo pomoč ali nasvete. Če mentorji starše ustrezno informirajo in 

povabijo bližje, tudi oni izkažejo neko pripadnost oziroma naklonjenost gasilski organizaciji  

(Bučevec, 2013a). 

Komunikacija med mentorjem, otroci in njihovimi starši vključuje sodelovanje odraslih pri 

ključnih vprašanjih, delovanje v prid otroka, obveščanje o pomembnih dogodkih, skupno 

reševanje konfliktov in je nujna pri oblikovanju optimističnega in stimulativnega okolja za 

otrokov razvoj. Mentorjeva obveznost je, da je dostopen za dileme in pobude staršev. Obe 

strani pa se morata truditi za odprto, odkrito in obojestransko sporazumevanje. Mentor se 

mora zavedati, da je določena mera vpletenosti staršev dobra in zaželena, zato si prizadeva 

za dober odnos s starši in pridobitev njihovega zaupanja ter pomoči (Bačanac in Škof, 2016). 

 

7.3 Motivacija 

Z raznovrstnimi aktivnostmi za mlade v gasilskih društvih se posreduje znanja o gasilstvu, 

reševanju, požarni varnosti, prvi pomoči, uči gibalnih spretnosti in socialnih veščin. Da pa bi 

bili mentorji pri tem uspešni, morajo najprej mlade motivirati za učenje in delo – jih 

spodbuditi k temu, da namenijo svoj čas in prizadevanje za realizacijo želenih ciljev. 

Motivacija so vzgibi, ki človeka orientirajo k določeni dejavnosti in vplivajo na količino, čas in 

raven njegove aktivnosti. Te pobude izhajajo iz človekovih osebnostnih lastnosti (zanimanja, 

nivo storilnostne motivacije, ambicije) in posebnosti dejavnosti (zahtevnost, atraktivnost, 

smiselnost, vzdušje) (Marentič Požarnik, 2003). 
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Motivacija nastopi kot vznemirjenje, ki nas spodbudi in usmeri k aktivnosti, motivi pa so 

psihološki pojavi, ki spodbujajo vedenje in usmerjajo k cilju. Človeška ravnanja so motivirana 

zaradi naših potreb in hotenj, zavestna motivacija pa je rezultat volje. Motivacija za učenje je 

posledica potrebe po znanju oziroma preoblikovanju stališč. Z usvajanjem znanja primanjkljaj 

zapolnimo, motiv pa se izgubi oziroma se oblikuje nov motiv, ki spodbuja postavljanje 

kompleksnejših ciljev. Mentorji lahko pripomorejo k ohranjanju motivacije mladih za 

sodelovanje v gasilstvu s tem, da upoštevajo njihove interese in naredijo dejavnosti privlačne 

(spodbujajo samoiniciativnost), jih vključujejo v načrtovanje, podpirajo radovednost otrok, 

upoštevajo posameznikova usvojena znanja, izvajajo pretežno praktične dejavnosti, 

predstavijo cilje, povečujejo aktivnost s čustveno vzburjenostjo, poslužujejo se atraktivnih in 

sodobnih oblik učenja in seznanjajo z rezultati (Bučevec, 2013b). 

Dejavnost mladih naj bi čim dlje temeljila na notranji motivaciji oziroma imela cilj v 

dejavnosti sami. Otroci se morajo gasilstvu pridružiti zaradi lastnih zanimanj ali razvedrila, ne 

pa zaradi nagrad, zmag na tekmovanjih ali prisile odraslih. Mentorji gasilske mladine lahko na 

različne načine podpirajo notranjo motiviranost otrok – z vzgojo, zgledom, načinom dela, s 

svojim ravnanjem in razmišljanjem, s spodbujanjem vedoželjnosti, interesa in vrednot 

(pomoč ljudem v stiski, prostovoljstvo, gibanje za zdravje), s privlačnimi in raznolikimi 

aktivnostmi, ki so mladim v izziv, z razvijanjem razumevanja, kritičnega mišljenja in 

samostojnosti ter priložnostim za gradnjo življenjskih izkušenj (Bačanac in Škof, 2016). 

Ohranjanje motiviranosti mladih za aktivno sodelovanje je lažje, če si skupina z mentorjem 

zada delne in manj zahtevne cilje, saj tako lažje spremljajo svoj napredek, kaj so že dosegli in 

koliko truda bo potrebnega za končni cilj. Brez povratnih informacij in seznanjanja z 

uspešnostjo, mladi niso motivirani, saj ne vidijo smisla in cilja (Kajtna, Jeromen, 2007). 

V prostočasne dejavnosti mlade pogosto premamijo zunanji motivatorji, kot so nagrade (npr. 

izleti, medalje in pokali, malica), status, vpliv vrstnikov, za vztrajanje v dejavnosti pa je 

odločilno njihovo dobro počutje in zadovoljstvo, ki ga ob tem občutijo. Otroci, ki spadajo v 

kategorijo mladincev (12–16 let), kot najpomembnejše motive izpostavljajo telesno 

sposobnost, vzdržljivost, zdravje, zabavo in napredek, pa tudi vrednote družina, šport, 

prijateljstvo, svobodo, ljubezen in delovno uspešnost. V raziskavah so prav tako ugotovili, da 

so deklice veliko bolj notranje motivirane od dečkov, saj so jim pomembnejša sprostitev, 

razvedrilo in užitek, kot pa zmage, priljubljenost in priznanja (Tušak, 2003). 

 

7.4 Delo z mladimi (gasilci) 

Dandanes imajo otroci in mladostniki v Sloveniji v primerjavi s situacijo pred 20 leti na voljo 

bogato paleto različnih aktivnosti za mlade. Poleg gasilstva se lahko vključijo v športne 

programe, med skavte, tabornike, v pevske zbore, dramske skupine, knjižnične dejavnosti, 

jezikovne tečaje, glasbene šole, študentske klube, politične podmladke, mladinske klube ali 

centre idr. Ponudba programov je raznolika in kakovostna, pa vendar so mnogi nezadovoljni 

z obiskom in motiviranostjo mladih (Mrgole, 2003). 
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Delo z mladimi v okviru prostočasnih aktivnosti spada na področje neformalnega. Poleg 

institucionalne vzgoje in izobraževanja morajo mladi usvajati tudi življenjska (praktična, 

uporabna) znanja, razvijati širšo socializacijo in odnos do različnih področij delovanja ter se 

učiti iz lastnih izkušenj. Neformalno učenje ni opredeljeno z metodiko in starostjo, ampak s 

cilji in odnosom mentorja do tematike in dela gasilske organizacije. Neformalnost programov 

se kaže skozi proces (prostovoljnost udeležbe, sodelovanja, prepoznavanje koristnosti vsebin 

je na mladih, notranja motiviranost udeležencev, prilagajanje posameznikom, časovni in 

vsebinski okvir dejavnosti nista natančno določena) in odnose (pripadnost organizaciji, velik 

pomen dialoga, trdni odnosi med člani, vpetost v vsakdanjik in lokalno skupnost) (prav tam). 

Ena najbolj zahtevnih nalog mentorjev gasilske mladine je motiviranje in pridobivanje mladih 

za participacijo v aktivnostih gasilskih društev. Njihova pozornost in naklonjenost je glaven 

pokazatelj kvalitete mladinskega dela v društvu in organizaciji. Mladi pa se običajno že po 

svojem karakterju ločijo po motiviranosti za udeležbo v aktivnostih. Nekateri so zelo zagnani, 

zavzeti za delo, energični, polni idej, radi sprejmejo izziv in so se pripravljeni z njim spopasti, 

drugi so manj odločni, neaktivni, lahko tudi brezbrižni in potrebujejo več časa, da se 

pridružijo, lahko pa govorimo tudi o tretji skupini, kamor spadajo mladi, ki so pretežno 

opazovalci, sodelujejo le občasno in z njimi težko zgradimo močne vezi (prav tam). 

Največ mladih pristopi med gasilce v starosti od 7 do 11 let, ko se začnejo razvijati socialna 

čustva in potreba po druženju. Z gasilstvom jih najbolj pogosto seznanijo vrstniki – sošolci ali 

prijatelji, s katerimi jih vežejo poznanstva, interesi, hobiji in tudi skupne tegobe. Pionirje 

najbolj privlačijo gasilski dom, gasilska oprema in vozila, zato morajo mentorji pripraviti s 

tem povezane aktivnosti, ki omogočajo kvalitetno preživete popoldne in vpeljavo mladih v 

delo društva. Program dela s pionirji mora biti načrtovan na letni ravni, prilagojen 

sposobnostim in starostni skupini ter predvideti pestre in atraktivne dejavnosti – otrokom se 

predstavi zgodovino, organizacijo, naloge gasilstva, da si oblikujejo predstavo o delovanju 

gasilske organizacije, pokaže delovanje gasilske opreme in orodja, pripravi ogled gasilskega 

doma, praktične vaje, prikaze gašenja in reševanja, organizira vaje za tekmovanja ipd. V 

pripravi na tekmovanje mora mentor gasilske mladine omogočiti pionirjem, da se preizkusijo 

v vseh funkcijah in ugotovijo, pri čem so najbolj uspešni. Prav tako jih postavi v vlogo 

desetarja, ki poveljuje desetini, da se tako odločni kot tudi sramežljivi otroci spopadejo s to 

nalogo. Vlogo pionirja desetarja mentorji najbolje predstavijo z dobrim zgledom dela in 

odnosa predsednika ali poveljnika društva. Za ta čas je zelo pomembno, da pionirji dobijo 

prijazno dobrodošlico, občutek sprejetosti, pomembnosti in lastne vrednosti ter se 

spopadajo z nalogami in zadolžitvami, ki so jih zmožni opraviti, in se tako radi vračajo v 

društvo (Bučevec, 2013a). 

Za obdobje gasilcev mladincev so tipični puberteta, nagel telesni razvoj, vpliv vrstnikov in 

vzornikov, razlike med spoloma, pripadnost društvu, pravičnost in občutek za krivico. V 

dialogu z mladincem mora mentor najstnika obravnavati kot sebi enakovrednega partnerja, 

podajati razumljive, nedvoumne, natančne razlage, govoriti in odgovarjati le to, na kar se 

razume, ter priznati, če česa ne ve, saj z lažmi hitro izgubi zaupanje pri mladih. Naloge za 
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mladince morajo biti težje, kompleksnejše, da so mladim v izziv in jih spodbudijo k 

razmišljanju. Primerne so predvsem praktične aktivnosti (delo z orodjem in opremo, 

preventivne dejavnosti, operativne vaje), ki omogočajo sodelovalno učenje, preizkušanje 

sposobnosti in krepijo lastno razmišljanje. Za najstnike je ključen občutek svobode in 

neodvisnosti, zato se jim nalaga zadolžitve, ki so jih sposobni opraviti in s katerimi gradijo 

svojo samostojnost. Mladostnikom veliko pomenijo prijateljstvo, medsebojna pomoč, 

zaupanje, občutek koristnosti in zvestoba, zato z veseljem sodelujejo pri skupinskih 

aktivnosti v društvu (pospravljanje doma in orodišča, preizkušanje opreme, pranje vozil, 

delovne akcije ipd.). Če pri tem dobijo ustrezno zaposlitev, so opaženi in pohvaljeni, se 

počutijo kot del društva (prav tam). 

Najstarejšo starostno kategorijo sestavljajo gasilci pripravniki. To obdobje je prelomno z 

vidika prestopa iz mladinskih v članske vrste. Glavna naloga mentorjev je, da mladostnike 

motivirajo za opravljanje gasilske službe in da si poiščejo v društvu vlogo, ki jim ustreza (delo 

v operativni enoti, opravljanje funkcije v upravnem odboru, tekmovalni enoti, delo z 

mladimi, članicami ali veterani ipd.). Skupino gasilcev pripravnikov po navadi prevzame 

najbolj izkušen mentor, ki ima zgrajeno avtoriteto, je strokovno usposobljen, pozitivno 

naravnan, dober motivator in pedagog. Delo gasilcev pripravnikov v gasilskem domu mora 

biti organizirano, saj če se jim da vedeti, da je njihovo delo koristno, bodo rade volje 

opravljali svoje dolžnosti. Pripravniki si želijo in potrebujejo (praktične) izkušnje, zato jim je 

potrebno postopoma dodeliti zahtevnejše naloge, več odgovornosti, vključiti v upravni odbor 

ali operativno skupino. Mladostniki se učijo predvsem iz izkušenj in zgleda starejših članov. 

Potrebno je graditi na odnosih, v katerih lahko starejši pomagajo svojim naslednikom s 

podporo, nasveti za opravljanje gasilske službe ali z deljenjem svojih izkušenj in problemov, s 

katerimi so se že soočili. S takim pristopom se mladi lažje in uspešneje pridružijo polnoletnim 

članom društva (prav tam). 

Aktivnosti oziroma različne naloge za otroke morajo biti prilagojene njihovim zmožnostim, da 

jih nagovorijo, ne smejo podcenjevati njihovega znanja, prav tako pa ne smejo biti 

prezahtevne, da jih otroci ne bi mogli opraviti. Z uspešno izpeljanimi dejavnostmi otroci 

razvijajo prepričanje vase, odločnost in samozavest. Pri tem se naravno zgledujejo po starših, 

prijateljih in tudi mentorjih gasilske mladine, ki so jim vzor. Zaradi tega se morajo mentorji 

zavedati svojega vedenja, dejanj, besed in gest, saj vse to prenašajo na mlade. Pri tem so 

najpomembnejši zgled temeljne kulture človeštva – bontona. Prav tako so mentorji, pa tudi 

ostali člani društva, vzor, ki mladim privzgoji občutek za red. V gasilskih društvih deluje velika 

skupina ljudi različnih starosti in vsak s svojo vlogo, zato morajo imeti vse stvari svoje mesto. 

Mladino se navadi na pravilno ravnanje s skupno lastnino, čiščenje, urejanje in pospravljanje 

orodja in opreme, ki so jo uporabljali na vajah, izvrševanje povelj, ki morajo biti jedrnata, 

razumljiva in neomahljiva, ter vaj razvrščanja. Ta so pomembna z vidika ubranosti in 

odločnosti, pa tudi pripadnosti, ki jo čutijo mladi ob predstavljanju svojega društva (prav 

tam).  
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Za dobro in uspešno delo v gasilstvu je nujna disciplina vseh udeležencev. Pri delu s skupino 

otrok se zagotovo pojavi problematično in moteče vedenje, ki ovira izvajanje programa. S 

tem se mentorji najbolj uspešno spopadajo z vpeljevanjem rutine in skrbno oblikovanih 

pravil. Večje spoštovanje pravil se doseže s sodelovanjem otrok in mentorja pri definiranju 

motečega vedenja, sestavljanju pravil in posledic kršitve le teh ter s podpisom vseh 

sodelujočih. Pri discipliniranju se naj mentorji ne bi posluževali kaznovanja. Kazen deluje kot 

maščevanje, redko vpliva na spremembo vedenja, prav tako pa grožnje in povzdigovanje  

glasu ne prineseta pravih rezultatov (prav tam).  

Otroci in mladostniki skozi izkušnje in interakcije z vrstniki in odraslimi oblikujejo svojo 

osebnost in gradijo samopodobo. Ta je odvisna tudi od mentorjev in starejših gasilcev, ki so v 

stiku z otroki. Mentor mora biti pozoren na komunikacijo z mladimi – ostati strpen, vljuden, 

obziren in razumevajoč tudi v stresnih situacijah ali ob neupoštevanju pravil. Otroci slišijo in 

si zapomnijo več, kot si mislimo, zato je vsakršno obrekovanje in nepremišljeno izrekanje 

mnenj nedopustno. Pri vrednotenju in komentiranju pa se morajo mentorji vedno usmeriti le 

na otrokovo vedenje, ne pa na njegovo osebnost. Mentorji se morajo znati zadržati pri 

primerjanju otrok po njihovem napredku, zmožnostih in znanju, saj s tem le prispevajo k 

slabi samopodobi. Pomembno je, da dajejo pozitivnost, optimizem, jih usmerjajo in 

pomagajo dosegati cilje, opazujejo posameznika in odkrivajo njihove močne točke, pohvalijo 

vsak napredek in ustvarjajo priložnosti za izkustveno učenje (prav tam). 
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8 Sodelovanje gasilcev z vrtci, šolami in drugimi organizacijami 

8.1 Gasilstvo in predšolski otroci 

Z gasilci in njihovim delom se večina otrok sreča že v vrtcu. Sodelovanje gasilcev in 

vzgojiteljev v vrtcih poteka z več nameni. Že najmlajše člane naše družbe je potrebno poučiti 

o nesrečah, jim približati poklice, ki priskočijo na pomoč ob nesrečah (gasilci, reševalci, 

policisti), predstaviti gasilca kot hrabrega in dobrosrčnega človeka, poskrbeti za čim več 

srečanj z gasilci, da se otroci privadijo na ljudi v uniformi, razširiti njihovo znanje o varnosti, 

preventivi in ukrepanju ob nevarnosti ter poskrbeti za obisk otrok v gasilskem domu ali na 

gasilski brigadi. Tematika gasilstva v vrtcu obsega učenje o naravnih in drugih nesrečah 

(požar, poplava, prometna nesreča), opis doživetij gasilcev pri opravljanju gasilske službe, 

predstavitev opreme, orodja, gasilskih vozil in gasilskega doma, prikaz gašenja ognja z 

različnimi gasilnimi sredstvi, seznanjanje z evakuacijsko potjo v vrtcu, telefonsko številko 

gasilcev in reševalcev – 112 in zaščitno opremo gasilca (zaščitna obleka, čelada, rokavice, 

škornji, izolirni dihalni aparat), spoznavanje z gasilniki in hidranti itd. (Birsa, 2013) 

Gasilstvo je ena od tematik, s katero se želi otrokom privzgojiti pozitivne vrednote 

(delavnost, čut za sočloveka, pomoč v nesreči, prostovoljstvo ipd.), ki bi jih spremljale tudi v 

prihodnosti. Najprimernejše dejavnosti za obravnavo gasilstva v vrtcu nastanejo iz 

didaktičnih iger, ki so prilagojene njihovi starosti, znanju in sposobnostim. Pomembno je, da 

zadovoljijo tako njihovo potrebo po igri kot potrebo po učenju. Sem spadajo gibalne igre – 

plezanje po lestvi, plazenje skozi tunel, met torbice, sestavljanke, kvizi in uganke na temo 

gasilstva, igre vlog, branje pesmic in zgodb o gasilcih, igre z vodo in ciljanje tarče z vedrovko 

(izvajajo se poleti, na prostem), ustvarjanje zgodb, likovnih izdelkov, gasilskega vozila iz 

različnih materialov, obisk gasilskega muzeja, igre s pravili in eksperimenti z ognjem (prav 

tam). 

Za učenje o gasilskih vozilih, preventivnem delovanju in gašenju se lahko koristijo različne že 

poznane igre s pravili, kot so sestavljanke, domine, spomin idr., ki so v vsebini prirejene za 

usvajanje gasilskih tem. Vzgojitelji jih lahko izdelajo sami, tako da natisnejo ali reciklirajo 

slike/fotografije z gasilci ali pa samo spremenijo pravila – primer je igra Prodajamo gasilsko 

opremo, ki izvira iz igre Prodajamo barvice, z razliko da je tu naprodaj oprema gasilcev. Za 

otroke pa so posebej privlačni eksperimenti z ognjem. S poskusi se otrokom prikaže lastnosti 

ognja in predstavi nevarnosti pri nekontrolirani rabi, s tem otroci pridobijo prve izkušnje 

ravnanja z ognjem. Posebno pozornost je potrebno nameniti varnosti ob izvajanju poskusov 

– otroke se posede na varno razdaljo, tako da imajo vsi pogled na dogajanje, za prikaz pa se 

navadno uporabi čajna svečka. Ob prižgani sveči otroci spoznajo, da ogenj oddaja svetlobo in 

toploto – približajo se mu od strani in od zgoraj (ugotovijo, da se tako lahko pogrejejo 

oziroma opečejo); poskušajo s svečo hoditi po prostoru – hodijo počasi, sicer ogenj ugasne; 

opazujejo in ugotavljajo, zakaj sveča, pokrita s steklenim kozarcem, ugasne; opazujejo, ali se 

čas, ko ugasne, razlikuje od velikosti kozarca, ter za konec upihnejo svečo – vedno od strani, 

nikoli z vrha ali od spodaj (prav tam). 
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8.2 Društvo Mladi gasilec 

Društvo Mladi gasilec (v nadaljevanju DMG) je leta 1980 ustanovila Gasilska zveza Slovenije, 

z namenom pridobivanja novih mladih članov v gasilska društva in spodbujanja sodelovanja 

med osnovnimi šolami in gasilskimi društvi. Društva Mladi gasilec delujejo v obliki interesne 

dejavnosti na osnovnih šolah, pri čemer gasilska društva s svojim kadrom prispevajo 

strokovno pomoč in podporo. Naloga društev Mladi gasilec je predstaviti delo prostovoljnih 

gasilcev, mladim približati prostovoljstvo in človekoljubne dejavnosti, jih navdušiti za vstop v 

gasilsko organizacijo in izobraziti o protipožarni preventivi (Pravilnik o delovanju mladih v 

gasilskih organizacijah, 2011). 

V okviru društva Mladi gasilec so se prirejala vsakoletna srečanja DMG. Organizirale so jih 

mladinske komisije gasilskih zvez ali regij v sodelovanju z osnovnimi šolami. Z organiziranjem 

srečanj DMG so se dosegali različni cilji: usvajanje znanj preventive, gašenja in reševanja; 

sodelovanje učencev in prenašanje znanj na starše, prijatelje in vrstnike; informiranje o 

nevarnostih požarov in reševanjem ob nesrečah; zmanjšanje števila požarov, ki jih sprožijo 

otroci; širjenje požarnovarstvene kulture; vključevanje mladih v DMG in gasilska društva ter 

spoznavanje novih ljudi, krajev in navad (Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, 2013c). 

Državna srečanja DMG je pripravljal Mladinski svet GZS skupaj z gasilsko zvezo in/ali osnovno 

šolo, kjer se je srečanje izvedlo. To je bila edina aktivnost, na kateri so lahko aktivno 

sodelovali (oziroma tekmovali) tudi otroci in mladostniki, ki niso bili člani katerega gasilskega 

društva. Državna srečanja DMG so potekala dva dni, otroci pa so prespali na domovih 

vrstnikov iz kraja srečanja. Program je bil sestavljen iz različnih delavnic, ki so se po navadi 

navezovale na znamenitosti in običaje kraja gostitelja, in tekmovanja (teoretična znanja in 

praktične vaje) (Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2013). 

Program državnih srečanj DMG se je skozi leta izpopolnjeval in privabljal veliko število 

društev, kar pa je povzročalo težave pri zagotovitvi prenočišč. Število udeležencev so omejili 

s pogojem, da se lahko državnega srečanja udeležijo le zmagovalci v mlajši in starejši 

starostni skupini na regijskem srečanju. V prvih letih so srečanja tekla na temo Preprečujmo 

požare, od leta 1993 naprej pa so za vsako srečanje izbrali drugo temo. Večjo pomembnost 

so dobivale različne delavnice za otroke in mentorje, s katerimi so podpirali druženje, 

sodelovanje, izmenjavo idej in dali manjši poudarek na tekmovalni del srečanja. Običajno pa 

se je za državna srečanja izdalo tudi biltena z informacijami za udeležence in poročilom ter 

rezultati s srečanja. Prirejanje srečanj DMG je prispevalo k grajenju in utrjevanju sodelovanja 

med osnovnimi šolami in gasilsko organizacijo. Prav tako pa so se izvajala kvalitetna 

usposabljanja za mentorje društev Mladi gasilec (Planinc, 2011). 

Zaradi upada števila društev Mladi gasilec in pomanjkanja interesa za sodelovanje na 

srečanjih se je prirejanje državnih srečanj DMG leta 2017 ukinilo. Mladinski svet GZS pa 

pripravlja novo obliko tovrstnih državnih srečanj za gasilce, mlade in druge obiskovalce 

(Strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, 2018). 
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8.3 Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

S šolskim letom 2010/2011 sta tudi gasilstvo in varstvo pred požari dobila vidnejše mesto v 

programu osnovnošolskega izobraževanja, saj se je začel izvajati izbirni predmet Varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta daje velik prispevek k razširjanju požarnovarstvene 

kulture in prostor za informiranje in navduševanje mladih za gasilstvo. Učni načrt so 

oblikovali predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje, GZS, Zavoda za šolstvo in učitelji z 

različnih šol. Predmet je enoletni, poteka 32 oziroma 35 ur, enkrat tedensko ali v strnjenem 

formatu. Učenci se lahko zanj odločijo na podlagi interesov, zmožnosti ali poklicne 

usmerjenosti in sicer v zadnji triadi osnovne šole (Izbirni predmet za osnovno šolo, b.d.).  

Za uvedbo in izvajanje predmeta so odgovorna vodstva šol, vendar pa lahko veliko 

pripomorejo tudi prostovoljna gasilska društva. Gasilci lahko ponudijo strokovni kader (npr. 

izobražene in izkušene gasilce, mentorje gasilske mladine), kakovostno literaturo, opremo in 

orodje za zaščito, gašenje in reševanje, gasilska vozila, svoje prostore ter druge pripomočke 

za izvajanje pouka. Prav tako pa se gasilska organizacija zavzema za obveščanje in 

motiviranje mladih za pristop k opravljanju tega izbirnega predmeta. To poteka preko 

društev Mladi gasilec, promocije v lokalnih medijih in z informiranjem mladih gasilcev ter 

njihovih staršev  (prav tam). 

Namen izbirnega predmeta je seznaniti učitelje, učence in starše z nevarnostmi nesreč in 

pomembnostjo preventivnega delovanja, prispevati k zavzemanju za okolje, pomoč v 

nesrečah in preprečevanju le teh ter spoštovanju prostovoljstva. Delo gasilcev kot 

najštevilčnejše organizacije pri varstvu pred nesrečami zajema večji del učnega programa. 

Nekatere cilje in vsebine predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko 

najdemo tudi v učnih načrtih obveznih predmetov kot so naravoslovje, fizika, biologija, 

geografija, zgodovina, matematika, tehnika in tehnologija, šport, domovinska in državljanska 

kultura in etika. Z medpredmetnim pristopom pa so lahko teme izbirnega predmeta 

uporabne tudi za razširitev ali popestritev rednega pouka (Andrejek, 2010). 

Izbirni predmet ima sedem tematskih sklopov. Učenci spoznavajo vrste nesreč (vzroke, 

posledice, dejavnike nastanka naravnih in drugih nesreč), varstvo pred nesrečami (različne 

načine soočanja z nesrečami), sistem varstva pred nesrečami (organiziranost in naloga 

reševalnih služb), pripravljenost in preventivo (gorenje, vzroki požarov, preprečitev požarov 

in eksplozij), ukrepe varstva pred nesrečami (postopanje ob požaru, potresu, poplavah in 

drugih nesrečah), zaščitno in reševalno opremo in orodje (opremljenost gasilcev, Civilne 

zaščite, Slovenske vojske ter drugih društev in organizacij) in izvajajo praktične vaje 

(evakuacijo ob nesrečah v šoli, rokovanje z gasilnimi aparati in priročnimi gasilnimi sredstvi) 

(prav tam). 

Učenci pri predmetu pridobivajo pomembna znanja o ogroženosti, varovanju in 

preprečevanju nesreč, primerjajo, raziskujejo, analizirajo, vrednotijo, razvijajo kritično 

mišljenje, spretnosti, veščine, dobivajo izkušnje ter usvajajo vrednote pomembne za 

sobivanje v skupnosti. Hkrati se učencem predstavi stvaren pogled na temo, saj se nesreče 
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dogajajo vsak dan skoraj pred njihovimi očmi, v njih pa se lahko ljudje tudi poškodujemo ali 

celo umremo, ustvari se materialna škoda, vendar pa z ustreznim ravnanjem pred, med in po 

nesrečah ublažimo učinek le-teh ali rešimo življenje sebi in drugim (prav tam). 

 

8.4 Mesec požarne varnosti 

Mesec oktober je že tradicionalno mesec požarne varnosti, ko se več pozornosti nameni 

preventivnemu delovanju. Aktivnosti organizira Gasilska zveza Slovenije skupaj z Upravo RS 

za zaščito in reševanje, Slovenskim združenjem za požarno varnost ter Inšpektoratom RS za 

varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsako leto izberejo drugo tematiko meseca 

požarne varnosti. Teme meseca požarne varnosti v zadnjih desetih letih so se glasile: Požari v 

naravi; Varni pred požarom tudi v tretjem življenjskem obdobju; Ogenj ni igrača; Ste storili 

vse za varen dom?; Po potresu lahko tudi zagori; Gašenje začetnih požarov; Ko zagori, pomoč 

potrebujemo vsi; Evakuacija iz objektov; Delujmo preventivno (s poudarkom na nevarnost 

ogljikovega monoksida); Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste (intervencijske) poti. 

Organizacije vsako leto oblikujejo in financirajo plakate, zloženke, zgibanke, včasih tudi 

pobarvanke, igre za otroke (Na pomoč, gori) in lutkovne predstave s preventivno vsebino. 

Gradivo ni namenjeno le gasilcem, temveč predvsem širši javnosti. Gasilske zveze in društva 

so zadolžena za objavo plakatov na vidnih mestih in razdelitev prospektov, knjižic mladim in 

ostalim krajanom na njihovem območju. V mesecu požarne varnosti je poudarek tudi na 

komunikaciji z mediji. Javnost se poskuša o problematiki požarne varnosti informirati s 

preventivnimi oddajami in novinarskimi konferencami, na katerih se predstavi dogajanje na 

področju požarne preventive. V oktobru gasilci obiščejo vrtce in šole v njihovem kraju, 

seznanijo otroke s svojim delom, nalogami in aktualno temo meseca požarne varnosti, 

pomagajo organizirati evakuacije, pregledajo hidrantna omrežja in preverijo operativno 

pripravljenost svojih članov s prikaznimi intervencijskimi vajami (Strokovna služba Gasilske 

zveze Slovenije, 2013; 2018). 

 

Slika 6: Številka za klic v sili – tematika meseca požarne varnosti 2018. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 Opredelitev raziskovalnega problema 

V današnjem času prostovoljno gasilstvo v Sloveniji uživa velik ugled, manj pa je širši javnosti 

poznano njihovo delo z mladimi. V gasilska društva lahko otroci vstopijo že pri sedmih letih. 

Gre za prostovoljno in pogosto neplačljivo dejavnost. Mentorji opravijo ogromno ur 

prostovoljnega dela, pripravljajo zanimive in kakovostne programe za mlade, nanje 

prenašajo svoje znanje in se hkrati tudi sami izobražujejo. V gasilsko organizacijo je danes 

vključenih več kot 40000 slovenskih otrok in mladostnikov, za katere gasilstvo predstavlja 

zdrav način preživljanja prostega časa in sodelovanja v skupnosti. Vsebina dela z gasilsko 

mladino se aktualno povezuje s področji družboslovja, naravoslovja, tehnike in tehnologije, 

gospodinjstva, športa, glasbene in likovne umetnosti. 

Dosedanje raziskave s področja dela z gasilsko mladino so se osredinile na znanje otrok o 

gorenju in gašenju (Repovž, 2016), razširjenost gasilstva pri otrocih in mladini (Kordiš, 2017), 

sodelovanje med prostovoljnimi društvi in osnovnimi šolami, omejeno na Gasilsko zvezo 

Dravske doline (Rihter, 2014), stres pri mentorjih gasilske mladine (Job, 2015) ter metode 

izobraževanja in usposabljanja mladih v gasilstvu (Štefančič, 2016).  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšni so programi dela z mladimi v gasilski 

organizaciji, vloge in naloge mentorjev gasilske mladine, raziskati načine usposabljanja 

mentorjev, sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, dela z mladimi in naravo medosebnih 

odnosov. V raziskavi so nas zanimale  izkušnje, mnenja in stališča mentorjev gasilske mladine 

do svojega dela. Osredinili smo se na povezanost gasilstva z orientacijo, športom in gibanjem 

mladih ter delom z ljudmi. Želeli smo izvedeti, kje so pridobili znanja iz orientacije, športa in 

dela z ljudmi, katere dejavnosti za poučevanje teh tematik izvajajo in kako pogosto ter na 

katere težave so že naleteli.  
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2 Raziskovalna vprašanja 

Kakšen pogled imajo mentorji gasilske mladine na svojo vlogo v gasilski organizaciji 

(usposabljanje, naloge, znanja)? 

Kakšni so programi dela z mladimi (aktivnosti, motiviranje mladih, sodelovanje s šolo) v 

različnih regijah po Sloveniji? 

Na kakšne načine so mentorji gasilske mladine pridobili in izpopolnjevali svoje znanje s 

področja orientacije, športa in dela z ljudmi? 

Na kakšne načine (in kako pogosto) mentorji gasilske mladine prenašajo svojo znanje s 

področja orientacije, športa in dela z ljudmi na gasilsko mladino? 

S katerimi težavami se spoprijemajo mentorji gasilske mladine pri poučevanju orientacije, 

športa in dela z ljudmi? 

 

3 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava je bila zasnovana na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. Uporabljen je bil kvantitativni raziskovalni pristop. 

3.1 Vzorec 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu iz konkretne populacije. V 

raziskavi je sodelovalo 117 mentorjev gasilske mladine, obeh spolov, starih nad 18 let, z ali 

brez pedagoške izobrazbe in različnim številom let izkušenj pri delu z mladimi gasilci ter iz 

različnih gasilskih regij po Sloveniji. 

 

Graf 1: Vzorec mentorjev gasilske mladine glede na spol. 

 
 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 70 mentoric (59,8 %) in 47 mentorjev gasilske mladine 

(40,2 %).  



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

50 
 

Graf 2: Vzorec mentorjev gasilske mladine glede na starost. 

 
Vzorec mentorjev gasilske mladine je zajel vse predvidene starostne skupine. Med vsemi 

sodelujočimi mentorji gasilske mladine je največ (40,2 %) mentorjev starih od 21 do 25 let, 

sledita starostni skupini od 26 do 30 let in od 16 do 20 let z 18 (15,4 %) oziroma 15 

predstavniki (12,8 %). Z manjšim deležem so zastopane starostne skupine od 31 do 35 let 

(9,4 %), od 36 do 40 let (8,5 %), od 46 do 50 let (6,8 %) in od 41 do 45 let (5,1 %). Dva 

anketiranca pa sta se opredelila za starostni skupini starejših od 50 let.  

 

Graf 3: Vzorec mentorjev gasilske mladine glede na gasilsko regijo, iz katere prihajajo. 

 

Večina (67,4 %) anketiranih mentorjev gasilske mladine prihaja iz treh ljubljanskih gasilskih 

regij – 36 iz ljubljanske III (30,7 %), 24 iz ljubljanske II (20,5 %) in 19 iz ljubljanske I regije 

(16,2 %). Koroško gasilsko regijo predstavlja 7 (6,0 %),  notranjsko 6 (5,1 %), gorenjsko, 

podravsko in severno primorsko pa 5 mentorjev gasilske mladine (4,3 %). V raziskavi so 

sodelovali tudi 3 mentorji gasilske mladine (2,5 %) iz posavske, 2 (1,7 %) iz mariborske in 

zasavske ter po 1 mentor (0,9 %) iz celjske, dolenjske in obalno kraške gasilske regije. Na 
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žalost pa z našo raziskavo nismo pritegnili nobenega mentorja iz belokranjske, pomurske in 

savinjsko-šaleške gasilske regije.    

 

Graf 4: Vzorec mentorjev gasilske mladine glede na število let opravljanja dela mentorja gasilske mladine. 

 
Več kot polovica anketiranih mentorjev gasilske mladine dela z mladimi gasilci 5 ali manj kot 

5 let. Mentorjev gasilske mladine s 6 do 10-letnimi izkušnjami je 41 oziroma 35,0 %. Le 

desetina sodelujočih mentorjev pa ima več kot 10-letne izkušnje.  

 

Graf 5: Vzorec mentorjev gasilske mladine glede na vrsto izobrazbe – pedagoška/nepedagoška. 

 
 

Mentorje gasilske mladine smo spraševali po vrsti izobrazbe. Dobra ¼ anketiranih je 

odgovorila, da imajo pedagoško izobrazbo oziroma so študenti pedagoških smeri študija 

(vzgojitelj predšolskih otrok, profesor razrednega pouka, dvopredmetni učitelj, športni 

pedagog, specialni pedagog …). 
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3.2 Opis postopka zbiranja podatkov  

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo ankete. Za potrebe te raziskave smo s pomočjo 

spletne aplikacije EnKlikAnketa (1KA) oblikovali strukturiran instrument: anketni vprašalnik. 

Vprašalnik je anonimen in sestavljen iz 22 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanj odprtega tipa. 

Vsebina vprašalnika se navezuje na vlogo mentorja gasilske mladine, program dela z 

mladimi, orientacijo, šport in delo z ljudmi.  

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika je preverila mentorica magistrskega dela, prav tako pa 

je bil izveden preizkus vprašalnika na manjšem številu anketirancev. Objektivnost 

vprašalnikov smo zagotovili z vprašanji zaprtega tipa in brez omejitve časa reševanja. 

Občutljivost smo zagotovili z velikim številom možnih odgovorov in možnostjo dodatnih 

odgovorov.  

Podatke smo zbirali meseca aprila, maja in junija 2018. Vprašalnike smo mentorjem gasilske 

mladine poslali v obliki spletne ankete in sicer po elektronski pošti in družabnem omrežju 

Facebook (npr. skupina Mentorji gasilske mladine). Nekaj vprašalnikov smo razdelili tudi 

osebno, na gasilskih tekmovanjih in aktivnostih v tem času na ravni GZ, gasilskih regij in GZS.  

 

3.3 Postopki obdelave podatkov  

Podatke smo računalniško obdelali z računalniškim programom SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) in sicer na nivoju deskriptivne statistike (tabelarični prikazi frekvenčnih 

distribucij f, f%). Odgovore na vprašanji odprtega tipa smo zbrali in obdelali s kvalitativno 

analizo v programu Microsoft Word. Obširnejše zapise smo opredelili z eno besedo oziroma 

besedno zvezo (kodiranje) in jih združili v posamezne kategorije (kategorije odgovorov). 

Pridobljene rezultate smo prikazali v obliki grafov, tabel in opisno (s pomočjo programov 

SPSS in Microsoft Word).  
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4 Rezultati 

V tem poglavju so prikazani rezultati anketnega vprašalnika za mentorje gasilske mladine. 

Anketni vprašalnik je priloga magistrskega dela.  

 

4.1 Jaz – mentor gasilske mladine 

Kaj za vas pomeni »biti dober gasilec«?  

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 2: Lastnosti dobrega gasilca. 

Lastnosti število (f) delež (f %) 

pomoč soljudem  98 83,8 

nesebičnost 78 66,7 

vztrajnost 70 59,8 

skrb za podmladek 63 53,8 

požrtvovalnost 49 41,9 

organiziranost 48 41,0 

pogum 46 39,3 

dobrodelnost 46 39,3 

dobrosrčnost 33 28,2 

poslušnost 19 16,2 

drugo 2 1,7 

 

Mentorje gasilske mladine smo spraševali, kaj pomeni »biti dober gasilec«. Odločili so se 

lahko za eno ali največ pet lastnosti, ki najbolje opišejo dobrega gasilca. Lastnost, ki po 

mnenju mentorjev gasilske mladine najbolje označi dobrega gasilca, je pomoč soljudem 

(83,8 %), sledijo ji nesebičnost (66,7 %), vztrajnost (59,8 %), skrb za podmladek (53,8 %) in 

požrtvovalnost (41,9 %). Odgovori nam povedo, da se mentorji zavedajo pomembnosti in 

poslanstva gasilstva, ki temelji na prostovoljstvu in prispevku vsakega posameznika za 

skupno dobro. Prav tako več kot polovica mentorjev meni, da je skrb za podmladek naloga 

ne le mentorjev, pač pa vsakega pravega gasilca. Dva mentorja pa sta pri odgovoru drugo 

izpostavila še nekonfliktnost oziroma sposobnost sprejemanja kompromisov ter družabnost.  
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Ali ste se udeležili formalnega ali drugih načinov izobraževanja/usposabljanja mentorjev 

gasilske mladine? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 3: Načini izobraževanja in usposabljanja mentorjev gasilske mladine. 

Usposabljanje mentorjev gasilske mladine število (f) delež (f %) 

Posveti, srečanja, delavnice v organizaciji GZ/regij 71 60,7 

Tečaj specialnosti – mentor mladine 39 33,3 

Posvet mentorjev gasilske mladine GZS 35 29,9 

Drugo 19 16,2 

Trening mentorjev 14 12,0 

 

Mentorji gasilske mladine se najpogosteje udeležujejo posvetov, srečanj in delavnic v domači 

gasilski zvezi ali regiji (60,7 %). Tečaj specialnosti – mentor mladine ima opravljena ⅓ 

mentorjev gasilske mladine. 35 mentorjev (29,9 %) se je tudi že udeležilo posveta mentorjev 

gasilske mladine GZS, najmanj pa so poznani treningi mentorjev (12,0 %).  19 oziroma 16,2 % 

mentorjev je izbralo odgovor drugo, pri katerem so prav vsi napisali, da se do sedaj še niso 

udeležili nobenih izobraževanj oziroma čakajo mesto na tečaju. Iz zapisanega lahko 

sklepamo, da mentorji gasilske mladine skrbijo za svojo stalno strokovno izpopolnjevanje, saj 

je kar 83,8 % mentorjev gasilske mladine prisostvovalo vsaj na enem od izobraževanj za 

gasilske mentorje.  

 

Katere naloge opravljate mentorji gasilske mladine? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 4: Naloge mentorjev gasilske mladine. 

Naloge mentorjev gasilske mladine število (f) delež (f %) 

Učenje spretnosti in preventivnih dejavnosti. 84 71,8 

Zgled mladim gasilcem.   71 60,7 

Motiviranje mladih za vključevanje v operativno enoto društva.   68 58,1 

Skrb za sproščeno klimo in sprejetost otrok v skupino.   59 50,4 

Priprava gradiv, nalog, vaj za pripravo na tekmovanje.   56 47,9 

Skrb za varnost otrok (na vajah, pri prevozu, v prometu).   44 37,6 

Sodelovanje z mentorji in drugimi člani društva.   43 36,8 

Vzgoja v gasilskem duhu.   42 35,9 

Prilagajanje vaj starosti, interesom, sposobnostim otrok.   41 35,0 
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Komunikacija s starši.   34 29,1 

Udeleževanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj. 18 15,4 

Reševanje konfliktov.   10 8,5 

 

Mentorje gasilske mladine smo spraševali, katere naloge opravljajo. Prosili smo jih, da se 

odločijo za največ 5 nalog, ki so po njihovem mnenju ključne pri delu z mladimi gasilci.  

Mentorji so najpogosteje izbrali učenje spretnosti in preventivnih dejavnosti (71,8 %) ter 

zgled mladim (60,7 %), sledijo pa motiviranje za vključevanje v operativno enoto društva 

(58,1 %), skrb za sproščeno klimo in sprejetost otrok (50,4 %) in priprava gradiv, nalog ter vaj 

za pripravo na tekmovanje (47,9 %). Naloge, ki jim je pomembnost izrazila več kot tretjina 

mentorjev so skrb za varnost otrok, sodelovanje z mentorji in drugimi člani društva, vzgoja v 

gasilskem duhu ter prilagajanje vaj starosti, interesom in sposobnostim otrok. Manjši delež 

mentorjev se je odločilo za komunikacijo s starši, udeleževanje izobraževanj in dodatnih 

usposabljanj ter reševanje konfliktov. 

 

Zakaj ste se odločili postati mentor gasilske mladine? 

Graf 6: Zakaj ste se odločili postati mentor gasilske mladine? 

 

Največ mentorjev gasilske mladine (43,6 %) je k mentorstvu mladih gasilcev spodbudilo 

lastno veselje do dela z otroki. Veliko, kar 33 mentorjev (28,2 %) je delo prevzelo spontano, 

na prestopu iz mladinskih v članske vrste. Tretji najpogostejši razlog s 16,2 % je pomanjkanje 

zanimanja drugih članov društva za to vlogo. Dobra desetina vprašanih pa se je mentorstva 

lotila na pobudo starejših mentorjev. En mentor/-ica je kot razlog navedel kombinacijo vseh 

podanih odgovorov, eden pa svojega razloga ni razkril. 
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Katera znanja, veščine ali spretnosti bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše delo z gasilsko 

mladino?   

Na vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 91 mentorjev mladine. Anketiranci so podali opisne 

odgovore, ki smo jih združili v 5 oziroma 6 kategorij odgovorov.  

Graf 7: Želena znanja, veščine in spretnosti za kakovostnejše delo z mladimi. 

 

Mentorji gasilske mladine so v največjem deležu (29,9 %) odgovorili, da si želijo praktičnih 

pedagoških znanj in veščin za delo z otroki, kot na primer vzpostavljanje avtoritete, 

motiviranje, reševanje konfliktov, oblikovanje medsebojnih odnosov, pristopi k poučevanju, 

vzgoja mladih, ohranjanje pozornosti, discipliniranje ipd. Kar 26 oziroma 22,2 % vprašanih 

mentorjev ni podalo svojega odgovora oziroma ne čutijo potrebe po usvajanju novih znanj. 

19 mentorjev (16,2 %) si želi znanja in veščin s tečajev specialnosti (mentor mladine, sodnik, 

predavatelj) ter boljše strokovne usposobljenosti (gasilskih, operativnih znanj). V 11,2 % so 

mentorji izpostavili tudi znanja za pripravo kvalitetnega programa dela (možnosti animacije, 

delavnic, raznolikost iger in aktivnosti, prilagajanje vaj glede na starost, sposobnosti, novosti, 

učinkovite metode dela, primeri dobrih praks) in znanja s področja razvojne psihologije in 

drugih ved (6,8 %). Preostale odgovore smo uvrstili v kategorijo drugo (13,7 %). Mentorji so 

zapisali, da si želijo: veščin poučevanja gasilskošportnih disciplin in poznavanje pravil le teh, 

znanja za delo z otroki ob in po porazu, otroki s posebnimi potrebami, veščin prve pomoči, 

znanja priprave topografskih kart, orientacije, organiziranosti, vodstvenih sposobnosti, 

potrpežljivosti, komunikativnosti in sposobnosti empatije.  
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4.2 Program dela 

Katerih dejavnosti ste se udeležili oziroma organizirali z/za gasilsko mladino v zadnjih dveh 

letih? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 5: Aktivnosti gasilske mladine. 

Aktivnosti gasilske mladine število (f) delež (f %) 

gasilski kviz   107 91,5 

gasilske vaje   106 90,6 

gasilska orientacija   102 87,2 

tekmovanja v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah   95 81,2 

občni zbor gasilske mladine v PGD/GZ   73 62,4 

aktivnosti z negasilsko tematiko – smučanje, izleti, ustvarjanje 72 61,5 

mesec požarne varnosti – preventivni programi v oktobru   71 60,7 

tabor/letovanje mladine   65 55,6 

izobraževanje mladine (čini, veščine)   53 45,3 

obisk gasilske brigade, gasilskega muzeja ipd.   51 43,6 

dan odprtih vrat   49 41,9 

gasilski krožek (v PGD, OŠ)   15 12,8 

Drugo 4 3,4 

 

Velika večina mentorjev in mladinskih komisij po gasilskih društvih v ospredje dela z mladino 

postavlja gasilska tekmovanja – kviz (91,5 %), gasilska orientacija (87,2 %), tekmovanja v 

gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah (81,2 %) ter z njimi povezane gasilske vaje (90,6 %), 

kar potrjuje veliko priljubljenost tekmovanj pri otrocih. Več kot polovica mentorjev gasilske 

mladine v svojih gasilskih društvih ali zvezah prireja občne zbore gasilske mladine (62,4 %), 

negasilske aktivnosti (61,5 %), preventivne dejavnosti v mesecu požarne varnosti (60,7 %) in 

tabore/letovanja za mlade gasilce (55,6 %). Nekoliko manjši je delež mentorjev, ki izvajajo 

izobraževanja mladih (45,3 %), organizirajo obisk gasilske brigade, gasilskega muzeja ipd. 

(43,6 %) ali prirejajo dan odprtih vrat (41,9 %). Najmanj pogosta dejavnost pa je gasilski 

krožek, ki ima v programu dela z mladimi 15 mentorjev (12,8 %). Med odgovori, ki so jih 

mentorji sami dopisali pa so srečanje gasilske mladine celotnega požarnega sektorja, 

gasilska mala šola (otroci 3–5 let), Florijanova nedelja in prednovoletna delavnica in zabava.  
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Ali imate v vašem društvu težave z motiviranjem mladih (in njihovih staršev) za vstop in 

vztrajanje otrok v gasilskih vrstah? 

Graf 8: Težave z motiviranjem mladih. 

 
 

Več kot 60 % mentorjev v svojih društvih nima težav z motiviranjem mladih (in njihovih 

staršev) za vstop in vztrajanje otrok v gasilskih vrstah, kar kaže na to, da v društvih dobro 

delajo z mladimi in da sta interes mladih in priljubljenost gasilstva v Sloveniji velika. 43 

mentorjev (36,8 %) pa je odgovorilo, da se spopadajo s tovrstnimi težavami.  

 

S čim poskušate mlade motivirati/privabiti in zadržati v vašem društvu?   

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 6: Motiviranje in privabljanje mladih v gasilska društva. 

Načini motiviranja mladih  število (f) delež (f %) 

redne aktivnosti skozi celo leto (npr. vaje vedno v istem 
terminu) ne samo enem delu leta 83 70,9 

kvaliteten program dela z mladimi 79 67,5 

dobre izkušnje vrstnikov 76 65,0 

veliko družabnih aktivnosti v društvu 65 55,6 

osebni pristop mentorja k otroku (in staršu)  63 53,8 

nagradni izleti (npr. kopanje, kino) 61 52,1 

dobri tekmovalni rezultati 61 52,1 

dan odprtih vrat s predstavitvijo dejavnosti društva (za mlade) 46 39,3 

reklama – vabila, plakati z obvestili 35 29,9 

gasilski krožek za predšolske otroke 6 5,1 
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Največ mentorjev zagovarja redne aktivnosti, ki potekajo skozi celo leto, vedno v istem 

terminu (70,9 %), kvaliteten program dela z mladimi (67,5 %) in ustvarjanje okolja, v katerem 

mladi dobijo dobre izkušnje z gasilstvom (65,0 %) in pripeljejo še svoje prijatelje. Več kot 

polovica jih ocenjuje, da otroke privabijo tudi družabne aktivnosti (55,6 %), osebni pristop 

mentorja k otroku (in staršu) (53,8 %), nagradni izleti in dobri tekmovalni rezultati (oba 

52,1 %). Nekateri za povečanje članstva izkoriščajo tudi dneve odprtih vrat (39,3 %) ali pa 

mlade krajane obvestijo s plakati in vabili (29,9 %). Le peščica (6 odgovorov oz. 5,1%) 

mentorjev pa začne z motiviranjem že pri najmlajših – gasilski krožek za predšolske otroke.  

 

Na katere načine v vašem gasilskem društvu sodelujete z okoliškimi vrtci in osnovnimi 

šolami? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 7: Sodelovanje gasilskih društev z vrtci in osnovnimi šolami.  

Načini sodelovanja z vrtci in šolami  število (f) delež (f %) 

oktober – mesec požarne varnosti 87 74,4 

evakuacije 85 72,6 

predstavitev dela prostovoljnih gasilcev v vrtcih in šolah 75 64,1 

dan odprtih vrat PGD 63 53,8 

Društvo mladi gasilec 13 11,1 

gasilski krožek 10 8,5 

izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 8 6,8 

Drugo 6 5,1 

 

Z vrtci in osnovnimi šolami gasilci najpogosteje sodelujejo v oktobru – mesecu požarne 

varnosti (74,4 %) in pri evakuacijskih vajah (72,6 %). Sledita predstavitev dela prostovoljnih 

gasilcev v vrtcih in šolah (64,1 %) ter dan odprtih vrat PGD (53,8 %). Zelo redka so 

sodelovanja v okviru Društev mladi gasilec (11,1 %), gasilskih krožkov (8,5 %) in izbirnega 

predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (6,8 %). Mentorji pa so dodali še: 

operativne igre za mlade pred veselico, pena party za vrtec in nižje razrede OŠ ob koncu 

šolskega leta, med nami ni sodelovanja, saj smo premajhno društvo/na našem požarnem 

okolišu ni vrtca/šole.  
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Katera znanja, ki jih usvojijo mladi gasilci skozi gasilske dejavnosti, bi po vašem mnenju 

morali usvojiti že v šoli? 

Na vprašanje odprtega tipa je odgovorilo 110 mentorjev mladine (94,0 %). Anketiranci so 

zapisali 158 (opisnih) odgovorov, ki smo jih glede na tematsko področje uvrstili v 6 kategorij 

odgovorov.  

Graf 9: Znanja, ki bi jih po mnenju mentorjev gasilske mladine, otroci morali usvojiti že v šoli. 

 

V več kot polovici odgovorov so mentorji gasilske mladine izpostavljali gasilska znanja, kot 

tista, s katerimi bi se otroci že morali srečati tudi pri pouku. 41 (25,9 %) odgovorov se je 

navezovalo na požarno preventivo (osnove varovanja pred požarom, mesec požarne varnosti, 

osebna preventiva doma, preventivni ukrepi, preprečevanje požarov, nevarnosti požarov in 

drugih nesreč), druga polovica (24,7 %) pa na gašenje in ukrepanje v primeru nesreč 

(evakuacija, klic na 112, gašenje z gasilniki, poznavanje gasilnih sredstev, ravnanje v primeru 

požara in drugih nesreč). Med tri najpogostejše odgovore so se uvrstile še veščine, potrebne 

za sobivanje v skupnosti (22,2 %). Mentorji gasilske mladine opažajo predvsem pomanjkanje 

discipline, potrpežljivosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, poslušnosti, delavnosti, 

vztrajnosti, odnosa do dela, strpnosti, nesebičnosti in pomoči sočloveku, empatije, ekipnega 

duha, bontona itd. Z 21 odgovori (13,3 %) sledi znanje prve pomoči (osnovno znanje, nudenje 

pomoči potrebnim). Manj kot 5 % odgovorov je omenjalo tudi gibalna znanja in spretnosti 

(groba motorika, fizična spretnost, hitrost, natančnost, športna aktivnost). 15 odgovorov 

(9,5 %) pa se je zaradi raznolikosti uvrstilo v kategorijo drugo. Mentorji so omenili še 

orientacijska znanja, vrednote, pripadnost, tekmovalne spretnosti in spopadanje s tremo, 

varnost v prometu, bralno razumevanje, druge veščine in spretnosti.  
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4.3 Orientacija 

Kje ste se (na)učili orientirati se v prostoru, dela s kartami, načrti in uporabe GPS-a? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 8: Orientacijske veščine. 

 
v šoli 

od 
mentorjev 

pri skavtih/ 
tabornikih 

sam/z 
literaturo 

ne 
uporabljam 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

orientacija v 
prostoru 42 35,9 36 30,8 7 6,0 42 35,9 4 3,4 

delo s kartami, 
načrti 38 32,5 53 45,3 8 6,8 34 29,1 4 3,4 

uporaba GPS 15 12,8 29 24,8 3 2,6 71 60,7 15 12,8 

 

Največji delež mentorjev gasilske mladine je znanje o orientiranju v prostoru pridobival v šoli 

(35,9 %) in/ali pa so se učenja lotili sami (s pomočjo literature) (35,%). 36 (30,8 %) mentorjev 

je znanje orientiranja v prostoru dobilo od drugih mentorjev. Le nekaj (6 %) pa se jih je 

naučilo pri skavtih ali tabornikih.  

Dela s kartami, načrti se je največ mentorjev naučilo od drugih mentorjev (45,3 %), v šoli 

(32,5 %) in/ali pa sami (29,1 %). 8 mentorjev (6,8 %) prav tako pri skavtih ali tabornikih.  

Večina mentorjev (60,7 %) se je uporabe GPS naučila sama. Skoraj ¼ anketirancev je znanje 

uporabe GPS dobila od drugih mentorjev. 15 mentorjev (12,8 %) se je z GPS-om srečalo v 

šoli, prav toliko pa ga sploh ne uporablja.  

 

Kako mlade gasilce pripravljate na tekmovanje iz orientacije?   

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 9: Priprava mladih gasilcev na tekmovanje iz orientacije. 

 s PIONIRJI z MLADINCI 

 f f (%) f f (%) 

Postopek razložim in demonstriram na primeru. 100 85,5 87 74,4 

Pokažem sliko kompasa, na katerem so označene smeri 
neba, magnetna igla. 69 59,0 52 44,4 

Prinesem kompas, na katerem pokažem njegove sestavne 
dela in poimenujem smeri neba ter s kompasom 
orientiramo topografsko karto.   91 77,8 83 70,9 

Z otroki se sprehodimo po domačem kraju – na različnih 
postajah določamo smer in objekt v smeri S, J, Z in V.   71 60,7 56 47,9 
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Na topografski karti domačega kraja otroci poskušajo 
določiti znane objekte, ceste, hribe ipd.   67 57,3 66 56,4 

Z otroki si ogledamo različne topografske karte in 
poimenujemo (objekte, legendo,merilo, izohipsa/plastnica 
ipd.). 63 53,8 62 53,0 

Z otroki se odpravimo v drug/sosednji kraj, kjer se 
poskušajo samostojno orientirati (s kompasom, s 
topografsko karto). 20 17,1 34 29,1 

V domačem kraju izvedemo orientacijski tek/pohod – npr. 
sledimo označenim točkam na karti. 54 46,2 62 53,0 

Pripravim kartončke z narisanimi topografskimi znaki za 
vajo, da lahko otroci kadarkoli med vajami, ko čakajo, 
ponovijo poimenovanje le teh. 62 53,0 50 42,7 

Za vajo pripravim testne naloge z vprašanji iz topografskih 
znakov. 60 51,3 57 48,7 

Gradivo – navodila za naloge in slike topografskih znakov 
razdelim otrokom – pripravijo se samostojno, doma.  53 45,3 59 50,4 

Preverim predznanje otrok in popravim napačno.  65 55,6 58 49,6 

Orientacije na vajah ne učim.  8 6,8 8 6,8 

Drugo: 4 3,4 4 3,4 

 

Najbolj pogosta metoda poučevanja orientacije pri mentorjih gasilske mladine je razlaga 

oziroma demonstracija, ki se jo poslužuje 85,5 % oziroma 74,4 % mentorjev. Kompas na 

vajah s pionirji uporablja 77,8 %, z mladinci pa 70,9 % mentorjev. Sliko kompasa mentorji 

večkrat uporabljajo pri poučevanju pionirjev (59,0 %) kot mladincev (44,4 %). Prav tako se 

več mentorjev sprehodi po domačem kraju s pionirji (60,7 %) kot z mladinci (47,9 %). 

Topografske karte domačega in karte drugih, neznanih krajev uporablja tako s pionirji kot z 

mladinci več kot polovica mentorjev. Veliko mentorjev na vajah izvede orientacijski tek ali 

pohod, ki pa je bolj pogost pri delu z mladinci (53,0 %). Približno 40–50 % mentorjev za 

učenje topografskih znakov pripravi kartončke in/ali testne naloge, tako za gasilce pionirje 

kot mladince. Preverjanje predznanja izvaja polovica mentorjev, prav tako pa tudi pripravijo 

gradivo za samostojno učenje doma. Le slabih 7 % mentorjev orientacije na vajah sploh ne 

uči. 4 mentorji so tudi zapisali svoj odgovor: nimamo tekmovanja v orientaciji, zato se nanjo 

ne pripravljamo; ne udeležujemo se orientacije; vadimo tudi druge vaje, kot so vezanje vozlov 

in vajo z vedrovko ter za učenje topografskih znakov sem izdelala igro spomin.  
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Kako pogosto z otroki vadite dejavnosti orientacije?     

Graf 10: Pogostost orientacijskih dejavnosti na vajah. 

 

¾ mentorjev gasilske mladine uči orientacije samo pred tekmovanji gasilske orientacije. 

Pogosteje – večkrat letno dejavnosti orientacije z otroki vadi 22 oziroma 18,8 % mentorjev. 7 

mentorjev (6 %) nikoli ne poučuje orientacijskih veščin. Nihče izmed sodelujočih pa nima 

orientacijskih tem na vseh gasilskih vajah.  

 

Na katere težave ste naleteli pri poučevanje orientacije? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 10: Težave pri poučevanju orientacije. 

Težave pri poučevanju orientacije število (f) delež (f %) 

Nimam težav. 39 33,3 

Imam premalo znanja iz orientacije in kartografije. 36 30,8 

Praktične vaje iz orientacije so za večino otrok prezahtevne, jih 
ne razumejo. 36 30,8 

Pomanjkanje kompasov in zemljevidov. 29 24,8 

Drugo: 8 6,8 

 

Tretjina sodelujočih mentorjev pri poučevanju orientacije nima težav. 36 mentorjev (30,8 %) 

ocenjuje, da imajo sami premalo znanja iz orientacije in kartografije. V enakem deležu so 

zastopani mentorji, ki menijo, da so praktične vaje za večino otrok prezahtevne, jih ne 

razumejo. Skoraj ¼ mentorjev ima težave zaradi pomanjkanja kompasov in zemljevidov. 

Nekaj mentorjev je napisalo, da nimajo oziroma imajo premalo izkušenj s poučevanjem te 

tematike, en mentor/-ica se spopada z nedelujočimi kompasi, drugi/-a pa opaža, da si otroci 

velikokrat ne znajo predstavljati razdalje v naravi.  
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4.4 Gasilstvo in šport 

S katerimi aktivnostmi skrbite za dobro fizično pripravljenost gasilcev v vašem društvu?     

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 11: Skrb za fizično pripravljenost v prostovoljnih gasilskih društvih. 

Aktivnosti število (f) delež (f %) 

Vsak član skrbi za fizično pripravljenost na svoj način.  81 69,2 

Redne operativne vaje. 70 59,8 

Udeleževanje in priprava na gasilska tekmovanja (Fire Combat, 
vaja z motorno brizgalno, spajanje sesalnega  voda). 47 40,2 

Skupne športne aktivnosti, npr. igranje nogometa, tek, fitnes. 32 27,4 

 

Skoraj 70 % mentorjev je odgovorilo, da gasilci v njihovem društvu skrbijo za dobro fizično 

pripravljenost individualno. Redne operativne vaje izvajajo pri 70 mentorjih gasilske mladine 

(59,8 %). Manj kot polovica gasilskih društev se s svojimi člani udeležuje in pripravlja na 

članska gasilska tekmovanja. Le 32 mentorjev (27,4 %) pa ima v svojem gasilskem društvu 

organizirane skupne športne aktivnosti.  

 

Kako pogosto se udeležite operativnih vaj, skupnih športnih aktivnosti in tekmovanj? 

Tabela 12: Udeležba mentorjev gasilske mladine v aktivnostih za izboljšanje fizične pripravljenosti.   

 
nikoli 

nekajkrat 
letno 1 x mesečno 

vsaj 1 x 
tedensko SKUPAJ 

Aktivnost  f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

operativne vaje 12 10,3 47 40,2 26 22,2 32 27,3 117 100 

športne aktivnosti 16 13,7 38 32,5 19 16,2 44 37,6 117 100 

tekmovanja 7 6,0 84 71,8 15 12,8 11 9,4 117 100 

 

40,2 % mentorjev se operativnih vaj v svojem društvu udeleži nekajkrat letno, 27,3 % vsaj 1 x 

tedensko, dobra petina enkrat mesečno, okoli 10 % mentorjev pa nikoli. Pogosteje mentorji 

sodelujejo pri športnih aktivnostih, saj se jih 37,6 % udeleži vsaj enkrat tedensko, ⅓ nekajkrat 

letno, 16,2 % enkrat mesečno in 13,7 % nikoli. Velika večina mentorjev (71,8 %) tekmuje ali 

se pripravlja na tekmovanja zgolj nekajkrat letno, sledijo tisti z mesečnimi pripravami na 

tekmovanje (12,8 %), le slabih 10 % pa tedensko trenira za gasilska tekmovanja. 7 (6,0 %) 

mentorjev se še nikoli ni udeležilo tekmovanja ali priprave nanj.  
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Katere športne aktivnosti izvajate z mladimi na gasilskih vajah? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 13: Vključenost športnih aktivnosti v gasilskih vajah za mlade. 

Športne aktivnosti za mlade število (f) delež (f %) 

Priprava na gasilska tekmovanja – treningi gasilskih disciplin 
(vaja z vedrovko, štafeta, vaja z ovirami ipd.). 114 97,4 

Igre z žogo in drugi športi. 74 63,2 

Orientacijski tek, pohodi. 67 57,3 

Vaje za razvijanje gibalnih sposobnosti (poligon, gimnastične 
vaje, atletska abeceda) in vzdržljivosti. 22 18,8 

 

Izmed vseh anketiranih učiteljev jih je kar 97,4 % odgovorilo, da na gasilskih vajah z mladimi 

gasilci vadijo gasilske discipline (vaja z vedrovko, štafeta, vaja z ovirami ipd.). Na vajah so 

priljubljene tudi igre z žogo in drugi športi (63,2 %) ter orientacijski teki in pohodi (57,3 %). 

Vaje za razvijanje gibalnih sposobnosti (poligon, gimnastične vaje, atletska abeceda) in 

vzdržljivosti izvaja samo s 20 % mentorjev gasilske mladine.   

 

Ali se z otroki na gasilskih vajah in tekmovanjih ogrejete? 

Graf 11: Ogrevanje pred gasilskimi vajami. 

 

Večina mentorjev izvaja ogrevanje pred gasilskimi vajami redko (27,4 %) ali pa včasih 

(25,6 %). Skoraj petina mentorjev ogrevanju pred vajami ne posveča nobene pozornosti. 

Manj kot 30 % pa je tistih mentorjev, ki se zavedajo pomembnosti ogrevanja pred športno 

aktivnostjo in ga prakticirajo pogosto (16,2 %)  oziroma vedno (12,8 %).  
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Graf 12: Ogrevanje pred gasilskim tekmovanjem. 

 

Ogrevanje mladih pred gasilskimi in športnimi tekmovanji je pogostejše. Tretjina mentorjev 

se z mladimi ogreva pred vsakim tekmovanjem. Včasih se ogrevanja pred tekmovanjem loti 

23,9 % mentorjev. 21 mentorjev (18,0 %) je ocenilo, da se pogosto ogrevajo pred 

tekmovanji. Prav toliko pa se jih je odločilo za odgovor redko. Ostane 8 mentorje, ki nikoli ne 

prakticirajo ogrevanja pred tekmovanji.  

 

S katerimi aktivnostmi se ogrejete?   

(Na to vprašanje so lahko odgovarjali le tisti mentorji, ki so pri prejšnjem vprašanju vsaj 

enkrat potrdili, da z mladimi gasilci izvajajo ogrevanje pred športno aktivnostjo. Teh je bilo 

110. Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 14: Športne aktivnosti za ogrevanje. 

Športne aktivnosti za ogrevanje število (f) delež (f %) 

igre 73 66,4 

tek  58 52,7 

atletska abeceda (skiping, tek s poudarjenim odrivom, 
striženje, hopsanje, križni koraki, poskoki, grabljenje ...)  34 30,9 

gimnastične vaje 27 24,5 

Najbolj priljubljena športna aktivnost za ogrevanje mladih gasilcev so igre, kar je potrdilo 73 

(66,4 %) mentorjev. Dobra polovica sodelujočih svojo mladino ogreje tudi s tekom. Manjši 

delež mentorjev pa otroke seznanja z atletsko abecedo (30,9 %) in gimnastičnimi vajami 

(24,5 %).  

 

 

 



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

67 
 

Na katere težave ste naleteli pri poučevanju športa?    

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 15: Težave pri poučevanju športa. 

Težave pri poučevanju športa število (f) delež (f %) 

Pomanjkanje vztrajnosti, gibljivosti in moči pri otrocih. 73 62,4 

Nemotiviranost otrok za gibanje. 61 52,1 

Nisem opazil/-a nobenih težav. 28 23,9 

Napačno izvajanje vaj. 20 17,1 

Poškodbe. 4 3,4 

Drugo: 3 2,6 

Največ mentorjev gasilske mladine (62,4 %) ocenjuje kot težavo pri poučevanju športa 

pomanjkanje vztrajnosti, gibljivosti in moči pri otrocih. Z nemotiviranostjo otrok za gibanje se 

srečuje več kot polovica sodelujočih mentorjev. 20 mentorjev (17,1 %) je opazilo napačno 

izvajanje vaj, le 4 (3,4 %) pa so se že spopadali s poškodbami. Mentorji so kot težavo zapisali 

tudi pomanjkanje časa pred vajami in športna pripravljenost je šele sekundarnega oziroma 

terciarnega pomena. Iz zapisanega pa ni jasno komu (otrokom ali mentorjem) se to ne zdi 

ena od prioritet za zdravo in kakovostno življenje. Skoraj četrtina vprašanih mentorjev pa 

težav ni opazila.  

 

4.5 Delo z ljudmi  

Kje ste se (največ) naučili dela z ljudmi?     

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 16: Veščine dela z ljudmi. 

Kje ste se (največ) naučili dela z ljudmi?     število (f) delež (f %) 

Skozi prakso, izkušnje dela z mladimi. 106 90,6 

Od svojih mentorjev. 51 43,6 

Doma – v družini.  40 34,2 

V službi. 29 24,8 

Na tečajih, delavnicah. 29 24,8 

Med pedagoškim študijem. 19 16,2 

Drugo: 1 0,9 
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Velika večina anketirancev se je največ dela z ljudmi naučila s prakso, izkušnjo dela z 

mladimi. Veščine dela z ljudmi se je z zgledom drugih mentorjev priučilo 51 (43,6 %) 

mentorjev gasilske mladine. Tretjina mentorjev je izpostavila še dom oziroma družino, 25 % 

mentorjev pa službo in tečaje/delavnice. Le 19 mentorjev (16,2 %) meni, da so veščine 

pridobili tudi med študijem. En sodelujoči pa je izpostavil/-a še klub, v katerem trenira.  

 

Katere vaje, dejavnosti za krepitev sodelovanja v skupini izvajate z mladimi? 

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 17: Krepitev socialnih večin pri mladih gasilcih. 

Dejavnosti število (f) delež (f %) 

Socialne, skupinske, družabne igre. 93 79,5 

Tečaji/dejavnosti prve pomoči. 36 30,8 

Teambuilding aktivnosti – aktivnosti za krepitev ekipnega duha. 35 29,9 

Pogovor o reševanju konfliktov in komunikaciji v skupini. 34 29,1 

Drugo: 3 2,6 

Izmed sodelujočih mentorjev jih kar 80 % uporablja socialne, skupinske in družabne igre za 

krepitev sodelovanja v skupini. Dejavnosti prve pomoči, teambuilding aktivnosti in pogovor 

je izbralo po 30 % mentorjev. 3 mentorji pa so zapisali, da v svojem programu dela nimajo nič 

od naštetega.  

 

S katerimi (vzgojnimi) težavami se srečujete pri delu z gasilsko mladino?    

(Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov.) 

Tabela 18: Vzgojne težave pri delu z mladimi gasilci. 

Vzgojne težave število (f) delež (f %) 

zamujanje na aktivnosti 64 54,7 

neupoštevanje avtoritete 61 52,1 

neupoštevanje terminov gasilskih vaj, aktivnosti 46 39,3 

agresivno vedenje 34 29,1 

neizpolnjevanje svojih dolžnosti 27 23,1 

kršitev pravil skupine/v PGD 22 18,8 

pritisk s strani staršev 20 17,1 

drugo 9 7,7 
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Več kot polovica mentorjev gasilske mladine se spopada z zamujanjem otrok na aktivnosti 

(54,7 %) in/ali neupoštevanjem avtoritete (52,1 %). 46 mentorjev oziroma slabih 40 % pravi, 

da mladi pogosto ne upoštevajo terminov gasilskih vaj. Kar 30 % mentorjev ima težave tudi z 

agresivnim vedenjem otrok. Manj kot četrtina mentorjev pa se srečuje z neizpolnjevanjem 

dolžnosti otrok, kršenjem pravil in pritiski staršev. 6 mentorjev je poudarilo, da nimajo 

posebnih vzgojnih težav pri delu z mladimi gasilci. Med druge odgovore so mentorji zapisali 

še: neresnost (pri mladincih in pripravnikih), različna zanimanja za vaje med posamezniki, 

otroška razigranost in pomanjkanje koncentracije.  

 

Kako bi opisali vaš odnos kot mentor mladine z otroki, njihovimi starši in drugimi mentorji? 

Graf 13: Odnos mentorjev gasilske mladine z otroki. 

 

Največ mentorjev gasilske mladine (45,3 %) je svoj odnos z otroki opisalo kot prijateljski. 

Petina mentorjev ima z otroki sodelovalen odnos. 16 mentorjev (13,7 %) se zdi, da so z otroki 

v avtoritativnem odnosu. Ostali so izbrali strokoven (8,5 %), zaupen (6,8 %) in starševski 

odnos (5,1 %).  
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Graf 14: Odnos mentorjev gasilske mladine s starši. 

 

Skoraj polovica mentorjev gasilske mladine ima s starši otrok sodelovalen odnos. Okoli 20 % 

se jih je odločilo za prijateljski oziroma strokoven odnos. Sledi 10 mentorjev (8,5 %), ki so s 

starši v zaupnem odnosu. Le peščica pa je svoj odnos označila kot avtoritativen, starševski 

oziroma s starši sploh niso v stiku.  

 

Graf 15: Odnos mentorjev gasilske mladine z drugimi mentorji. 

 

Večina mentorjev (67,5 %) je v prijateljskem odnosu z drugimi mentorji. Četrtina mentorjev 

je z drugimi mentorji v sodelovalnem razmerju. Strokoven odnos z drugimi mentorji ima 8 

mentorjev (6,8 %), en pa zaupen oziroma tekmovalen odnos.  
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5 Povzetek in interpretacija ugotovitev raziskave 

Med mentorji gasilske mladine smo izvedli raziskavo o delu mentorjev gasilske mladine. 

Informacije smo pridobili s spletnim anketnim vprašalnikom. Na začetku raziskave smo si 

zastavili 5 raziskovalnih vprašanj. Zanimalo nas je, kako mentorji gasilske mladine gledajo na 

svojo vlogo v gasilstvu, kakšni so programi dela z mladimi v gasilstvu, na kakšne načine 

mentorji pridobivajo znanja, jih prenašajo na mlade in s katerimi težavami se pri tem 

srečujejo. Z rezultati ankete smo odgovorili na raziskovalna vprašanja.  

 

5.1 RV1 – Kakšen pogled imajo mentorji gasilske mladine na svojo vlogo v 

gasilski organizaciji (usposabljanje, naloge, znanja)? 

Rezultati kažejo, da večina mentorjev svoje delo v društvu opravlja vestno in odgovorno. Več 

kot 80 % mentorjev gasilske mladine svoj prosti čas namenja pedagoškemu izpopolnjevanju. 

Najbolj obiskana so srečanja, delavnice in posveti gasilskih zvez in regij, ki so po navadi 

organizirani v bližnjem kraju, trajajo le nekaj ur in so brez omejitve števila sodelujočih 

mentorjev. Le tretjina mentorjev ima opravljen tečaj specialnosti – mentor mladine. Podatek 

nas ne preseneča, saj tečaj poteka le 4-krat letno (ob velikem zanimanju pa še v posameznih 

regijah), ima omejitev števila prisotnih, tečaj pa lahko opravi kandidat, ki ima čin višjega 

gasilca in najmanj IV. stopnjo šolske izobrazbe. To predvsem mlajšim mentorjem kljub želji 

preprečuje udeležbo na tečaju. Treningi mentorjev gasilske mladine imajo krajšo tradicijo in 

so manj poznani, med anketiranimi mentorji pa je 14 (12,0 %) takih, ki so na njem že 

sodelovali. Do enakih ugotovitev je prišla tudi strokovna služba Gasilske zveze Slovenije, ki je 

v Poročilu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ob XVII. Kongresu Gasilske zveze 

Slovenije (2018) zapisala, da mentorji gasilske mladine izhajajo iz mladinskih kategorij, so 

vzgojeni in usposobljeni za delo z mladimi v domačem gasilskem društvu, kar je tudi najbolj 

praktična in ustrezna pot na začetku mentorstva. Opravljanje specialnosti za mentorja 

mladine pomeni nadgradnjo pridobljenega znanja iz izkušenj, dodatne veščine in smernice 

pa se lahko nabira tudi na regijskih in državnih posvetih mentorjev.  

V raziskavi so mentorji gasilske mladine izbrali 5 nalog mentorjev, ki se jim zdijo najbolj 

pomembne. Učenje spretnosti in preventivnih dejavnosti, zgled mladim gasilcem, 

motiviranje za vključevanje v operativno enoto društva, skrb za sproščeno klimo in sprejetost 

otrok v skupino ter priprava gradiv, nalog, vaj za pripravo na tekmovanje je 5 poglavitnih 

nalog mentorjev gasilske mladine po mnenju mentorjev samih. Srednje velik pomen so 

dobile skrb za varnost otrok, sodelovanje z mentorji in drugimi člani društva, vzgoja v 

gasilskem duhu ter prilagajanje vaj starosti, interesom in sposobnostim otrok. Najmanj 

mentorjev pa se je odločilo za komunikacijo s starši, udeleževanje izobraževanj in reševanje 

konfliktov. Glede na rezultate ugotavljamo, da večina mentorjev gasilske mladine deluje s 

ciljem po pridobivanju članstva v mladinskih kategorijah, ki ga primerno izobrazi, mu da 

primeren zgled dobrega gasilca in gradi na občutkih sprejemanja in pomembnosti. Tako delo 
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omogoča, da bodo v prihodnosti ti mladi zasedli operativne in organizacijske položaje v 

društvih in zvezah ter zagotovili obstoj in kvalitetno delovanje gasilske organizacije.  

Mentor gasilske mladine je prostovoljec in za svoje delo ni plačan, je pa lahko nagrajen z 

drugimi dobrinami. Mentorji gasilske mladine so ljudje, ki ob prostovoljstvu začutijo nekaj 

notranjega zadovoljstva, želijo prispevati v skupnosti in k razvoju družbe. Delo z mladimi 

opravljajo zaradi veselja, notranje motiviranosti in zavedanja o pomembnosti vzgoje gasilske 

mladine (Mrgole, 2003). Slednje lahko potrdimo tudi z rezultati naše raziskave, saj je skoraj 

polovica mentorjev z mentorstvom gasilski mladini začela zaradi osebne želje po delu z 

otroki.  

Ob problemih, ovirah, razočaranjih pa tudi po uspehih, je pomembno, da so mentorji dovolj 

samokritični in znajo oceniti svoj odnos, kakovost dela in spretnost pri neposrednem delu z 

mladimi. Od 117 sodelujočih mentorjev jih je kar 91 (78 %) presodilo, da potrebujejo in si 

želijo več znanja, veščin in spretnosti, da bodo lahko uspešnejši. Največ mentorjev je 

zapisalo, da si želijo več pedagoškega znanja in veščin (29,9 %), kar ni presenetljivo, saj je 

delo z otroki naporno in zahteva kar nekaj razmisleka. S področja pedagoškega dela je bilo 

izpostavljeno vzpostavljanje avtoritete, motiviranje, reševanje konfliktov, oblikovanje 

medsebojnih odnosov, pristopi k poučevanju, vzgoja mladih, ohranjanje pozornosti, 

discipliniranje. Mentorji si želijo tudi znanje in veščine s tečajev specialnosti (mentor 

mladine, sodnik, predavatelj) ter boljšo strokovno usposobljenost (gasilska, operativna 

znanja) (16,2 %), pomoč pri pripravi dobrega programa (možnost animacije, delavnice, 

raznolikost iger in aktivnosti, prilagajanje vaj glede na starost, sposobnosti, novosti, 

učinkovite metode dela, primeri dobrih praks) (11,2 %) in znanja s področja razvojne 

psihologije in drugih ved (6,8 %). Posamezniki (13,7 %) pa so med drugim napisali, da jim 

primanjkuje veščin poučevanja gasilskošportnih disciplin in poznavanje pravil le teh, znanja 

za delo z otroki ob in po porazu, znanja za delo z otroki s posebnimi potrebami, veščin prve 

pomoči, znanja priprave topografskih kart, orientacije, organiziranosti, vodstvenih 

sposobnosti, potrpežljivosti, komunikativnosti in sposobnosti empatije. 

 

5.2 RV2 – Kakšni so programi dela z mladimi (aktivnosti, motiviranje mladih, 

sodelovanje s šolo) v različnih regijah po Sloveniji? 

Mentorji v delo z mladimi najpogosteje vključujejo gasilski kviz (91,5 %), gasilske vaje 

(90,6 %), gasilsko orientacijo (87,2 %) in pripravo ter tekmovanja v gasilskošportnih 

tekmovalnih disciplinah (81,2 %). To so dejavnosti, ki imajo v Sloveniji dolgo tradicijo in so pri 

mladih zelo priljubljene. Dodatne aktivnosti z gasilsko mladino, ki niso razširjene še po vsej 

Sloveniji so občni zbori mladih (62,4 %), aktivnosti z negasilsko tematiko (61,5 %), preventivni 

programi (60,7 %) in tabori oziroma letovanja mladih gasilcev (55,6 %). Izmed 12 predlaganih 

aktivnosti gasilske mladine, jih je kar 8 izbralo več kot 50 % mentorjev. Ugotavljamo, da je 

večina programov dela z mladimi gasilci sestavljena iz raznolikih in številnih dejavnosti, ki 

pokrivajo različna področja – učenje gasilskih znanj in spretnosti, tekmovanja, druženje 
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mladih, letovanj, preventivne dejavnosti in tudi negasilske tematike. V programih dela z 

mladimi gasilci se redkeje pojavljajo izobraževanja mladih za pridobivanje činov (kar je 

verjetno posledica tega, da ni dobrega sistematičnega učnega programa za vso Slovenijo) 

(45,3 %), obiski gasilskih brigad, muzejev ipd. (43,6 %), dnevi odprtih vrat (41,9 %) in gasilski 

krožki (12,8 %). Prav slednji bi lahko še dodatno pripomogli k promociji gasilstva in 

sodelovanju otrok v gasilskih društvih.  

V večini mladinske komisije v gasilskih društvih sledijo Programskim usmeritvam za XVII. 

Kongres Gasilske zveze Slovenije (2018), ki predvidevajo izvajanje številnega in raznolikega 

programa aktivnosti, usposabljanje mladih in pripravo za delo v operativnih gasilskih enotah, 

predajanje praktičnih in uporabnih znanj za varno življenje, širjenje požarnovarnostne 

kulture, povezovanje gasilskih z ne-gasilskimi aktivnostmi, vsestranski razvoj mladih v mestih 

in na podeželju, promocijo gasilstva in večjo prepoznavnost v domači in širši okolici (gasilske, 

športne, družabne, kulturne dejavnosti, letovanja, tabori).  

V raziskavi nas je zanimalo, kje mentorji gasilske mladine pri osnovnošolskih otrocih opažajo 

primanjkljaj (pred)znanja oziroma katera znanja bi morali po njihovem mnenju otroci usvojiti 

že v šoli. Malce nas je presenetilo, da je polovica mentorjev navedla znanje požarne 

preventive, gašenja in ukrepanja ob nesrečah, ki so prisotna v učnih načrtih obveznih 

predmetov programa osnovne šole, vendar so za posredovanje teh vsebin bolj izobraženi 

gasilci in mentorji gasilske mladine. Po navadi otrokom prav znanje, ki ga dobijo v gasilstvu 

koristi kasneje v šoli. Mentorji pri mladih pričakujejo še določeno stopnjo razvitosti socialnih 

veščin, znanje prve pomoči, gibalna znanja in spretnosti ter drugo.  

Ob različnih programih dela se mentorji po Sloveniji tudi različno uspešno spopadajo s 

pridobivanjem mladih v svoje vrste. 63 % mentorjev je odgovorilo, da v svojem gasilskem 

društvu nimajo težav z motiviranjem mladih (in njihovih staršev) za vstop in vztrajanje v 

gasilstvu. Sklepamo, da mentorji imajo veščine, ki otroke in mladostnike privabljajo, v njih 

vzbudijo zanimanje za gasilstvo, otrokom ponudijo okolje, kjer se učijo in se dobro počutijo, 

jih sprejemajo in jim pokažejo, da so tudi oni pomemben del društva. To je potrditev 

dobrega dela mladinskih komisij po gasilskih društvih, zvezah in regijah. Kot pravi Pelc 

Zupančičeva (2013), morajo gasilska društva "tekmovati" z mnogimi drugimi ponudniki 

dejavnosti za preživljanje prostega časa. Mladinske komisije se morajo potruditi za 

kakovostne aktivnosti, s katerimi motivirajo in zadržijo mladino v gasilstvu. Na drugi strani je 

37 % mentorjev izrazilo nezadovoljstvo nad številčnostjo njihovega članstva v pionirskih in 

mladinskih kategorijah. To je lahko posledica manjšega zanimanja mladih v kraju za gasilstvo, 

pomanjkanja tradicije gasilstva, enoličnih ali slabo organiziranih dejavnosti, široke ponudbe 

prostočasnih dejavnosti ipd. 

Večina gasilskih društev stavi na kakovosten in raznolik program dela z mladimi in redne 

gasilske vaje (skozi celo leto, v istem terminu), s tem pa na dobre izkušnje mladih z 

gasilstvom, ki privabijo še svoje prijatelje, sestre in brate. Več kot polovica mentorjev meni, 

da so za motiviranje mladih pomembne tudi družabne aktivnosti, nagradni izleti, dobri 

tekmovalni rezultati in osebni pristop mentorja. Za promocijo in obveščanje o programu za 
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mlade v gasilskih društev mentorji organizirajo tudi dneve odprtih vrat, na katerih se 

predstavijo krajanom in predvsem mlajšim obiskovalcem, ki se lahko ob tem vpišejo v 

gasilsko društvo, ali pa oblikujejo in razdelijo vabila oziroma plakate z obvestili.  

Več kot 95 % mentorjev gasilske mladine v svojem gasilskem društvu sodeluje z okoliškimi 

vrtci in šolami. Še vedno pa je sodelovanje omejeno predvsem na mesec oktober in 

promocijo požarne varnosti. S tem so povezane tudi obvezne letne evakuacijske vaje v vrtcih 

in šolah. Dokaj pogoste so tudi predstavitve dejavnosti gasilcev v vrtcih in šolah, ki jih 

mentorji pa tudi ostali gasilci lahko izkoristijo, da otroke povabijo k vpisu v gasilsko društvo. 

Gasilska društva vrtce in šole povabijo na svoje dneve odprtih vrat, ki so tudi dobra 

priložnost za promocijo gasilstva in pridobivanje članstva. Menimo pa, da bi se moralo 

okrepiti sodelovanje v okviru Društva mladi gasilec, izvajanja izbirnega predmeta Varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami ter z gasilskimi krožki.  

Rihterjeva (2014) je raziskovala, ali obstaja povezanost med gasilskimi društvi in šolami na 

področju Gasilske zveze Dravske doline. Podobno kot mi ugotavlja, da učitelji in mentorji 

sodelujejo redko, najbolj pogosto na evakuacijskih vajah v šoli in s predstavitvijo dela 

gasilcev. Učitelji in učenci niso izrazili zanimanja za več sodelovanja med šolami in gasilskimi 

društvi, mentorji gasilske mladine pa si tega želijo. Rihterjeva navaja tudi nekaj predlogov 

sodelovanja gasilcev z izobraževalnimi ustanovami, kot so humanitarne in ekološke akcije, 

ekskurzije, eksperimenti z ognjem, sodelovanje z mediji, obisk veteranov, tečaj prve pomoči, 

mladinski kotiček v gasilskem domu ali šoli, gibalne igre in igre z vodo, izdelava gasilskega 

vozila, kulturne prireditve, igre vlog, križanke, kvizi, rebusi, pobarvanke in ogled literature, 

videoposnetkov z gasilsko tematiko.  

Tudi Kordiševa (2017) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da na priljubljenost gasilstva pri 

mladih zelo vpliva povezovanje vrtcev in šol z gasilci. Tukaj izpostavlja prikaz delovanja 

gasilske dejavnosti, vozil in opreme mladim ter sodelovanje gasilcev pri izvajanju izbirnega 

predmeta v osnovni šoli. Enako poudarja vlogo dobrih odnosov med vsemi člani gasilskega 

društva in pravi, da otroke najprej privabijo prijatelji, v društvih pa jih zadrži seznanjanje s 

koristnimi in praktičnimi znanji. Med drugim opozori na posebno pomembnost odnosa 

mladih z mentorjem, ki je ključen pri kakovostnem preživljanju časa. Dober mentor otroke 

pozna, jih spodbuja, posluša, usmerja in najbolj pripomore k številčnosti mladih v gasilskih 

vrstah.  

 

5.3 RV3 – Na kakšne načine so mentorji gasilske mladine pridobili in 

izpopolnjevali svoje znanje s področja orientacije, športa in dela z ljudmi? 

Znanja in veščine s področja orientacije smo razdelili na tri sklope – orientiranje v prostoru, 

delo s kartami in načrti ter uporaba GPS-a. Mentorji so lahko izbrali več načinov, kako so 

prišli do znanja. Orientiranja v prostoru so se mentorji v največjem deležu naučili v šoli 

oziroma sami s pomočjo literature (35,9 %). Kar 30,8 % mentorjev se je orientiranja v 

prostoru naučilo tudi od drugih mentorjev. Dela s kartami in načrti so se mentorji gasilske 



Poljanšek, L. (2019). Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine (Magistrsko delo). Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

75 
 

mladine učili od drugih mentorjev (45,3 %), v šoli (32,5 %) in sami oziroma z literaturo 

(29,1 %). Uporabo GPS-a je največ (60,7 %) mentorjev usvojilo samostojno (s pomočjo 

literature). Orientiranje v prostoru, delo s kartami in uporaba GPS-a so del obveznega 

programa osnovne šole, pa vendar je le tretjina mentorjev orientacijska znanja usvojila že v 

osnovni šoli.  

Sklepamo, da je večina mentorjev že pozabila na znanje orientacije iz osnovne šole in so ga 

morali obnoviti na druge načine – s pomočjo drugih mentorjev, z literaturo. Ugotavljamo, da 

se veliko mentorjev pri delu z mladimi po pomoč obrne na druge mentorje, ki mogoče 

orientacijo bolje obvladajo oziroma se z njo večkrat srečajo. Velik odstotek mentorjev 

orientacijske veščine pridobiva samostojno, lahko pa ugibamo, da tako  preverjajo svoje 

predznanje, razrešujejo dileme in znanje nadgrajujejo. Za primerjavo, v raziskavi 

kartografskega opismenjevanja na primarni stopnji izobraževanja (Hojnik, 2016) so učitelje 

razrednega pouka spraševali, kje so pridobili največ geografskega znanja za poučevanje 

kartografskih vsebin. Večina učiteljev je znanje pridobila z vsakdanjimi izkušnjami (32,2 %) in 

s samoizobraževanjem doma (31,3 %), nekaj pa tudi na strokovnih izobraževanjih (19,2 %) in 

med dodiplomskim študijem (13 %). 

70 % mentorjev gasilske mladine je odgovorilo, da gasilci v njihovem gasilskem društvu 

pretežno sami skrbijo za dobro fizično pripravljenost. Lahko s športnim treniranjem, hobiji, 

rekreacijo, fitnesom, aktivnim preživljanjem prostega časa ipd. 60 % gasilskih društev ima 

redne operativne vaje, na katerih gasilci urijo gasilske spretnosti, veščine (vezanje vozlov, 

delo z opremo in orodji, upravljanje z gasilniki) ter so po navadi fizično zelo naporne. 

Mentorji gasilske mladine se jih udeležujejo nekajkrat letno (40,2 %), vsaj enkrat tedensko 

(27,3 %) ali enkrat mesečno (22,2 %). V manj kot polovici gasilskih društev pa se pripravljajo 

in udeležujejo gasilskih članskih tekmovanj (Fire Combat, vaja z motorno brizgalno, spajanje 

sesalnega voda) (40,2 %) in organizirajo skupne športne aktivnosti, kot so igranje nogometa, 

tek, kolesarjenje, fitnes vadba ipd. (27,4 %). Članska gasilska tekmovanja so nadgradnja 

mladinskih tekmovanj, vsebujejo iste elemente, prvine, spretnosti, discipline so podobne, na 

mladinskih tekmovanjih pa prilagojene za mlajše člane gasilske organizacije. Na tekmovanjih 

mentorji v večini (71,8 %) sodelujejo le nekajkrat letno, 20 % mentorjev pa od enkrat 

mesečno do enkrat tedensko. Skupne športne aktivnosti so pri mentorjih gasilske mladine 

najbolj priljubljene, saj jih je največ (37,6 %) prisotnih vsak teden, nekaj manj (32, %) 

nekajkrat letno in 16,2 % enkrat mesečno.  

Bohinjec (2016) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da je dobra kondicijska pripravljenost 

osnova za delo vsakega prostovoljnega gasilca, ki pa zahteva načrtovanje, nadzor in analizo 

treninga. Prostovoljni gasilci niso vrhunski športniki, zato so razlike med njimi veliko večje. 

Vadbo gasilci izvajajo v svojem prostem času, na svoj način (druženje, priprave) in 

prilagojeno njihovim trenutnim sposobnostim (individualen program). Prav tako s 

tekmovanji preverjajo svoje psihofizične sposobnosti in operativna znanja.  

V zadnjem sklopu smo spraševali po veščinah dela z ljudmi. Večina mentorjev gasilske 

mladine (90,6 %) se je dela z ljudmi priučila skozi prakso in z izkušnjami dela z mladimi. 
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43,6 % mentorjev gasilske mladine je pridobilo znanja od svojih mentorjev, 34,2 % doma – v 

družini, 24,8 % v službi pa tudi na tečajih, delavnicah in med pedagoških študijem (16,2 %). 

Ugotavljamo, da mentorji gasilske mladine največji napredek dosežejo in opazijo skozi leta 

prakse in izkušenj. Presenetil nas je nizek odstotek mentorjev, ki so se dela z ljudmi naučili 

med študijem – 16,2 %, saj je v vzorcu zajeto kar 26,5 % mentorjev s pedagoško izobrazbo. 

Sklepamo, da vsi niso izpopolnili svoje veščine dela z ljudmi že med študijem ali pa so kasneje 

opazili večji napredek.  

V raziskavi o razvijanju socialnih veščin v prvem razredu osnovne šole (Moder, 2016) je 

učiteljica med izvajanjem empiričnega dela spoznala, da je samoevalvacija odlična metoda 

osebne rasti, saj je s snemanjem aktivnosti pri pouku lahko izboljšala način svojega dela. Na 

posnetkih je opazovala svoje jezikovno izražanje, kako komunicira z učenci, odziv na ideje 

učencev, neverbalno komunikacijo in drugo ter tako lažje ozavestila svoje napake. Prav tako 

bi morali mentorji gasilske mladine večkrat razmisliti o svojih navadah, komunikaciji, 

vedenju, vzorcih dela in odkriti, kaj jih dela v odnosih z otroki uspešne in katere stvari jih 

ovirajo.  

 

5.4 RV4 – Na kakšne načine (in kako pogosto) mentorji gasilske mladine 

prenašajo svojo znanje s področja orientacije, športa in dela z ljudmi na 

gasilsko mladino? 

Več kot 90 % mentorjev gasilske mladine znanje orientacije prenaša na gasilsko mladino. 

Skoraj polovica mentorjev je odgovorila, da pripravi gradivo, tako za pionirje kot mladince, s 

pomočjo katerega se učijo samostojno, večinoma pa mentorji orientacije učijo na gasilskih 

vajah. Največ mentorjev orientacijske postopke razloži in demonstrira na primeru (75 % oz. 

85 %), polovica vprašanih pa še prej preveri predznanje in popravi napačno. Za spoznavanje 

kompasa, določanje smeri neba in orientiranja karte več kot 70 % mentorjev uporablja 

konkretni material, torej delujoči kompas in realno topografsko karto, manj pogosta (60 % 

oz. 45 %) pa je raba slikovnega materiala (slika kompasa z magnetno iglo in označenimi 

smermi neba). Približno polovica mentorjev se z otroki sprehodi po domačem kraju in na 

različnih krajih določajo smeri neba (objekte v smeri severa, juga …). Vsi načini so nekoliko 

bolj pogosti pri delu s pionirji kot pa z mladinci. Delo s topografsko karto mentorji gasilske 

mladine najprej učijo na karti domačega kraja (56 %), nato s spoznavanjem različnih kart 

(53 %), znanje pa preverijo z organizacijo orientacijskega teka (46 % oz. 53 %) in samostojno 

orientacijo v drugem/sosednjem kraju (17 % oz. 29 %). Zadnja dva načina več mentorjev 

gasilske mladine izvaja z mladinci, ki morajo to znanje usvojiti, da se lahko sami znajdejo na 

tekmovanju v gasilski orientaciji, pionirji pa te postopke šele spoznavajo, tudi z opazovanjem 

mentorjev, ki jih spremljajo na poti. S področja orientacije mladi gasilci spoznavajo tudi 

pomen različnih topografskih znakov. Mentorji gasilske mladine za ponavljanje pripravijo 

kartončke s topografskimi znaki (53 % oz 43 %) in/ali testne naloge (51 % oz. 49 %). 

Dejavnosti orientacije večina mentorjev gasilske mladine vključuje v program dela samo pred 
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tekmovanji gasilske orientacije, le slaba petina orientacijske veščine uči večkrat letno, 6 % 

mentorjev pa sploh nikoli.  

Prostorsko orientacijo v šoli razvijamo od prvega razreda naprej, in sicer pri vseh učnih 

predmetih. Herganova (2013) ugotavlja, da so cilji zelo splošni, ne predvidevajo stroge 

sistematike in učiteljem dajejo prosto pot glede metod poučevanja, pogostosti, časovne in 

količinske obravnave, kar pa pripelje do velikih razlik med razredi in šolami. V prvem triletju 

orientacija v prostoru poteka vodeno, v okolici šole in drugje, učenci spoznavajo zemljevide z 

lastnimi izkušnjami, usmerjeno opazujejo, rišejo in primerjajo ob igrah skrivanje in iskanje 

zakladov, z modeliranjem in risanjem skic se učijo uporabe simbolov, se seznanjajo s pisnimi, 

slikovnimi in grafičnimi viri. Orientacijske spretnosti in opazovanje razvijamo tudi posredno, 

na primer s spoznavanjem živih bitij in njihovih okolij, s prepoznavanjem različnih simbolov 

pri drugih predmetih in izpolnjevanjem preglednic, zato je tu veliko možnosti za 

medpredmetno povezovanje. Učenje prostorske orientacije v prvem triletju mora temeljiti 

na osebnem doživljanju in upoštevanju izkušenj otrok, ob konkretnih dejavnostih in z 

neposrednim terenskim delom (Hergan, 2013). 

Sistematično kartografsko opismenjevanje se začne v 4. razredu. V okviru predmeta družba 

morajo učitelji nameniti temu dovolj časa, čim večkrat vključiti delo z zemljevidi (branje, 

risanje zemljevidov, modeliranje pokrajine) in druge raznolike dejavnosti (orientacija, iskanje 

skritega zaklada, iskanje poti, opisovanje, kartiranje, modeliranje, primerjanje zemljevidov, 

prirejanje fotografij), poenostaviti zemljevide, ki so za učence prezahtevni, izdelati karte 

domače pokrajine in se posluževati predvsem praktičnega dela na terenu – neposredno 

spoznavanje okolja (ob šoli, v domačem kraju) (Budnar idr., 2011). Kot pravi Herganova: 

»učitelji v šoli vodijo pouk tako, da postopno razvijajo vse temeljne tehnike in spretnosti dela 

z zemljevidi: razumevanje perspektive, razdalje, merila, kartografskega jezika, orientacije v 

prostori in na zemljevidu, uporabo koordinatnih mrež in risanje skic«. (2013, str. 29) 

Nadgrajevanje prostorske orientacije na predmetni stopnji poteka v okviru predmeta 

geografija. Najbolj primerno je učenje na prostem v različnih oblikah. Praktično terensko 

delo (lahko tudi ob naravoslovnih dnevih, na ekskurzijah) vključuje neposredno opazovanje, 

kartiranje, merjenje, orientacijo, delo z zemljevidom ipd. (Kolnik idr., 2011).  

Gasilstvo in šport sta zelo povezana, saj morajo biti gasilci, predvsem člani operativne enote, 

tako kot športniki, dobro fizično pripravljeni, da lahko opravljajo svoje delo. S športnimi 

aktivnosti v programu dela z mladimi gasilci mentorji gasilske mladine spodbujajo zdrav in 

aktiven življenjski slog, razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti ter dajejo priložnost za 

graditev osebnostnih lastnosti, kot so potrpežljivost, marljivost, vztrajnost, iznajdljivost, 

spopadanje s stresom, samozavest, motiviranost itd. (Grgovič, 2013). Skoraj vsi mentorji 

gasilske mladine se na gasilskih vajah z mladino pripravljajo na gasilska tekmovanja in 

trenirajo gasilske discipline, 63 % z otroki igra tudi igre z žogo in druge športe, 57 % 

mentorjev organizira orientacijske teke in pohode, le slaba petina mentorjev pa se poslužuje 

tudi vaj za razvijanje gibalnih sposobnosti (poligon, gimnastične vaje, atletska abeceda) in 

vzdržljivosti. Gibalne spretnosti, sposobnosti in vzdržljivost pa mladi gasilci posredno krepijo 
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tudi s treningi gasilskih disciplin, ki vsebujejo ogromno naravnih oblik gibanj, kot so tek, 

lazenja, skoki in padci, zahtevne manipulacije (vezanje vozlov, spajanja cevi in gasilskega 

orodja), vlečenja, dviganja in nošenja.  

Kordiševa (2017) ocenjuje, da je učenje z igro najbolj efektivno, saj z ustreznimi 

prilagoditvami za različne starostne in razvojne stopnje otrok učinkujemo na celosten razvoj 

otroka. Z elementarnimi in družabnimi igrami se pomembno veča raven gibalnih sposobnosti 

in vzdržljivosti otrok. Avtorica trdi, da s treniranjem gasilskošportnih disciplin pri mladih 

oblikujemo pozitivne vzorce vedenja, spodbujamo medsebojno sodelovanje, pomoč 

bližnjemu, tekmovalnost v duhu spoštovanja nasprotnika in pravil, ekipno delo za dosego 

cilja, odnos do dela in krepitev zaupanja vase in svoje sposobnosti.  

Za dobro pripravo na športno aktivnost otrok in za preprečevanje poškodb je bistveno 

ogrevanje telesa. Slednje mentorji gasilske mladine obravnavajo različno. Pred vajami 

ogrevanje nikoli ne izvaja 17,9 % mentorjev, pred tekmovanji pa nekaj manj (6,8 %). Več kot 

polovica mentorjev se pred vajami z mladimi ogreje le redko oziroma včasih, 30 % pa je takih 

mentorjev, ki imajo ogrevanje za obvezen del vaj (vedno oziroma pogosto). Ogrevanje pred 

tekmovanji se zdi mentorjem gasilske mladine malo bolj pomembno, saj ga tretjina izvaja 

pred vsakim tekmovanje, 18 % pogosto, 23,9 % včasih, prav tako 18 % pa le redko. Za 

ogrevanje otrok pred naporom mentorji gasilske mladine uporabljajo različne igre (66,4 %), 

tek (52,7 %), atletsko abecedo (skiping, tek s poudarjenim odrivom, striženje, hopsanje, 

križni koraki, poskoki, grabljenje ...) (30,9 %) in gimnastične vaje (24,5 %). Preproste igre z 

malo ali nič pripomočki ter enostavnimi pravili so najbolj primerne za ogrevanje otrok, saj to 

naredijo na najbolj nevsiljiv način in imajo velik učinek. Na voljo je tudi ogromno literature z 

igrami za različne namene, ki jih mentorji lahko uporabijo. Presenetil nas je podatek, da je pri 

mentorjih bolj poznana in priljubljena atletska abeceda kot pa gimnastične vaje, ki jih 

uporablja manj mentorjev. Pričakovali smo, da so gimnastične vaje ljudem bližje in jih 

mentorji prepoznavajo kot primerne tudi za mlajše. 

Veliko raziskav je usmerjenih v analizo uvodnega dela športne vadbe – ogrevanje. V 

primerjavi z mentorji gasilske mladine učitelji ogrevanje izvajajo na vseh urah športa. 

Peklajeva (2011) je ugotovila, da učitelji poleg gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje 

najpogosteje izberejo elementarno igro v primerjavi s klasičnim tekom (z dodatnimi 

aktivnostmi). Elementarna igra učenca ogreje, se ob tem zabava, ga motivira za nadaljnje 

gibanje, sprošča in nudi vključevanje vseh otrok.  

Veščine dela z ljudmi so kvaliteta in nujnost za življenje v skupnosti, tako na kariernem kot na 

zasebnem področju. Mladi so v gasilskem društvu vključeni v svojo ekipo, se družijo s 

starejšimi ali mlajšimi gasilci in imajo stike tudi z drugimi člani društva. Mentorji gasilske 

mladine za krepitev sodelovanja v skupini z mladimi izvajajo socialne, skupinske in družabne 

igre (79,5 %), prirejajo delavnice prve pomoči (30,8 %), vključujejo teambuilding aktivnosti – 

aktivnosti za krepitev ekipnega duha (29,9 %) in/ali se pogovarjajo o reševanju konfliktov in 

komunikaciji v skupini (29,1 % mentorjev).  
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Socialne igre so tudi pri mentorjih gasilske mladine najbolj priljubljeno didaktično sredstvo za 

oblikovanje skupine. Tomažin (2013) je s svojo raziskavo potrdila, da so socialne igre 

izvedljive, zelo koristne in pripomorejo k razvijanju socialnih veščin že pri predšolskih otrocih. 

Moderjeva (2016) je z učenci 1. razreda izvedla 16 delavnic o obvladovanju konfliktov in 

ugotovila, da je redno izvajanje urjenja socialnih veščin pomemben dejavnik za doseganje 

pozitivnih učinkov v medosebnih odnosih otrok. Smiselno bi bilo, da bi jih tudi mentorji 

gasilske mladine pogosteje vključili v svoj program.  

 

5.5 RV5 – S katerimi težavami se spoprijemajo mentorji gasilske mladine pri 

poučevanju orientacije, športa in dela z ljudmi? 

Mentorji gasilske mladine nastopajo v več vlogah (učitelj, vzgojitelj, strokovnjak, trener, 

prijatelj, starš, avtoriteta ipd.) in so postavljeni v različne situacije. Zanimalo nas je, s katerimi 

težavami se mentorji spoprijemajo na posameznih področjih dela. Tretjina mentorjev 

gasilske mladine pri poučevanju orientacije ni opazila nobenih težav. Ostali mentorji pa 

ocenjujejo, da imajo premalo znanja iz orientacije, da so praktične vaje iz orientacije za 

večino otrok prezahtevne in da imajo v društvu premalo pripomočkov za orientiranje. Vse tri 

težave so pri mentorjih približno enako pogoste. Mentorji pa so poleg predlaganih 

odgovorov zapisali, da si otroci velikokrat ne znajo predstavljati razdalje v naravi in da imajo 

probleme z nedelujočimi kompasi.  

Menimo, da se izpostavljene težave lahko zmanjša. Mentorji, ki se zavedajo, da je njihovo 

znanje orientacije slabše, in imajo željo po izpopolnjevanju znanja, lahko sami poiščejo pot 

do znanja v priročnikih, knjigah, učbenikih ali pri strokovnjakih. Znanje iz orientacije, ki ga 

predajajo mentorji, je lahko za otroke v trenutku še nerazumljivo, vendar tudi ni potrebe, da 

ga usvojijo že v prvem letu. Prav zato so otroci razdeljeni v ekipe, kjer člani med seboj 

sodelujejo in se skupaj odločajo. Herganova (2013) je z raziskavo ugotovila, da imajo učenci 

veliko težav pri uporabi zemljevidov na terenu (npr. uporaba merila, razumevanje 

abstraktnejših elementov zemljevida), zato pravi, da morajo učitelji v šoli večkrat izvajati 

pouk na prostem, če želijo izboljšati uporabno znanje učencev. Prav tako je povezala 

spretnost orientiranja s kartografskim znanjem. Napredek pri enem pomaga pri razvijanju 

drugega, zato bi bilo smiselno v učenje orientacijskih spretnosti mladih gasilcev vključiti tudi 

kartografske vaje. Pomanjkanje kompasov in zemljevidov dandanes ne bi smel biti problem. 

Kompasi so po ugodni ceni dostopni skoraj vsepovsod, topografske karte pa se brezplačno 

dobi na Geodetski upravi Republike Slovenije. Mentorji gasilske mladine si lahko kompase in 

karte izposodijo tudi pri skavtih ali tabornikih, ki so po navadi bolje opremljeni s tovrstnimi 

pripomočki.  

Pri poučevanju športa mentorji gasilske mladine opažajo več težav. Največ mentorjev se 

spopada s pomanjkanjem vztrajnosti, spretnosti in razvitih gibalnih sposobnosti pri otrocih 

(62,4 %) in nemotiviranostjo za gibanje (52,1 %). Manj jih ima probleme z napačnim 

izvajanjem vaj (17,1 %) in poškodbami (3,4 %). Podobnih težav pri poučevanju športa nima 
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skoraj četrtina mentorjev. Škof (2016) pravi, da težave izhajajo iz sodobnega, v potrošnjo 

usmerjenega načina življenja, ki nas redko prisili v gibanje. Otroci več časa preživijo pred 

računalnikom kot nekoč in so bolj obremenjeni s šolskim delom. V Sloveniji mladi glede na 

količino športne aktivnosti in prehranske navade živijo zelo nezdravo. So manj telesno 

sposobni, imajo manj razvite gibalne sposobnosti, izkazujejo manjšo gibalno učinkovitost, kar 

neposredno vpliva na njihovo zdravje. Otroci in mladostniki morajo vsaj eno uro na dan 

nameniti telesnim aktivnosti, za kar pa je potrebno učenje, trud, napor, priložnost, 

spoprijemanje s strahom, utrujenostjo in ovirami, ki jim pri tem pridejo na pot.  

Mentorji gasilske mladine se srečujejo tudi z vzgojnimi težavami. Najbolj pogoste so 

zamujanje na aktivnosti (54,7 %), neupoštevanje avtoritete (52,1 %), neupoštevanje 

terminov gasilski vaj in aktivnosti (39,3 %) ter agresivno vedenje (29,1 %). Redkeje se morajo 

mentorji gasilske mladine ukvarjati z neizpolnjevanjem dolžnosti (23,1 %), drugimi kršitvami 

pravil (18,8 %) in pritiski s strani staršev (17,1 %). Tovrstne težave mentorjem otežujejo 

kakovostno delo z mladimi. Kljub sproščeni klimi, ki je navadno značilna za dejavnosti 

gasilske mladine, je pomembno, da so pravila v skupini in gasilskem društvu jasna. Otroci se 

morajo v  gasilskem društvu prilagoditi skupini, mentor pa je tisti, ki skupino vodi. Otroci 

potrebujejo odraslega, ki jih spremlja, vzgaja, postavlja meje, posreduje pri konfliktih, 

kršitvah pravil ipd. Mentor gasilske mladine se mora zavedati svoje vloge. Čeprav je skoraj 

polovica mentorjev svoj odnos z otroki opisala kot prijateljski, mora mentor večkrat nastopiti 

tudi in predvsem kot avtoriteta.  
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IV. SKLEP 

Gasilstvo na Slovenskem letos praznuje 150-letnico svojega obstoja in delovanja. Po 

pregledu dela z mladimi gasilci v preteklosti in danes ugotavljamo, da je delo z gasilsko 

mladino napredovalo, se izboljševalo, povezovalo, širilo svoj program aktivnosti in mu 

posvečalo vedno več časa, finančnih sredstev in pedagoškega razmisleka. Zagotovo pa 

področje ponuja še mnogo izzivov, kako mlade privabiti v gasilska društva in jih navdušiti za 

prostovoljno gasilstvo.  

Naloga Gasilske zveze Slovenije je, da skrbi za stalno usposobljenost mentorjev gasilske 

mladine. Za večjo kakovost dela in strokovnost mentorjev bi morala krovna gasilska 

organizacija poskrbeti, da vsi mentorji in še posebej mladi najprej opravijo osnovni tečaj za 

specialnost mentor mladine. Da pa bi bilo to mogoče, je potrebno razmisliti o pogojih za 

udeležbo na tečaju, ki jih postavlja GZS. Po ugotovitvah raziskave vidimo, da si mentorji želijo 

pridobiti znanja s tečajev, vendar se jih udeleži le majhen odstotek. Pri tem ciljamo na pogoj, 

da mora gasilec, ki želi opravljati tečaj specialnosti mentor gasilske mladine, imeti vsaj čin 

višjega gasilca. Vsekakor pa se strinjamo, da morajo biti mentorji gasilske mladine, dobro 

strokovno, gasilsko in operativno usposobljeni. Prav tako menimo, da bi se mentorji morali 

vsakoletno udeležiti enega od srečanj, posvetov za nadgrajevanje svojega znanja, metod, 

pristopov, saj mentorji v raziskavi tega niso uvrstili med svoje najpomembnejše naloge. 

Tečaje in treninge za mentorje bi morali čim večkrat pripeljati bližje mentorjem, na primer v 

domače gasilske zveze, jih obogatiti z delavnicami, praktičnimi nasveti, deljenjem dobre 

prakse, izkušnjami starejših mentorjev, predavanji strokovnjakov in poskrbeti za financiranje 

le-teh.  

Mentorji so v raziskavi povedali, da si želijo novih znanj za poučevanje in vzgojo otrok, 

gasilske usposobljenosti, specialnosti in pomoči pri pripravi aktivnosti za mlade, gasilska 

organizacija pa ima moč in sredstva, da jim to omogoči. Znanje, ki ga prejmejo mentorji, je 

nagrada, ki jo prejmejo za svoje prostovoljno delo, hkrati pa naložba v kakovosten kader za 

vzgojo gasilske mladine.  

V raziskavi smo ugotavljali, kakšni so programi dela z mladimi po Sloveniji. Dobili smo 

podatke, katere aktivnosti so manj pogoste, zato bi lahko na mladinskih komisijah razmislili, 

kako spodbuditi večjo udeležbo društev v teh dejavnostih. Med manj popularnimi so se 

znašli dnevi odprtih vrat, gasilski krožki, izobraževanje za čine, vendar GZS obljublja program 

in gradiva, ki bodo mentorjem dala smernice in olajšala delo, in pa obiski muzejev in brigad, 

pri čemer bi lahko mentorje zveze obvestile o ponudbah in ugodnostih, ki jih ponuja večina 

centrov in muzejev za gasilska društva in mlade.  

Kljub bogati in kakovostni ponudbi aktivnosti za mlade v gasilstvu skoraj 40 % mentorjev ni 

zadovoljnih s številčno udeležbo mladih. Če bi pričakovali tako visok odstotek, bi v raziskavi 

poskusili raziskati tudi, kaj mentorji menijo, da je vzrok za to. Poleg enoličnih in slabo 

organiziranih dejavnosti ter slabega vzdušja lahko na to vpliva tudi manjše zanimanje mladih 

za gasilstvo, pomanjkanje tradicije gasilstva in široka ponudba drugih prostočasnih 
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aktivnosti. Vse to pa je zelo povezano z velikostjo kraja, v katerem se gasilsko društvo nahaja. 

V prihodnje bi vključili tudi vprašanje, ali gasilsko društvo stoji v vaškem ali mestnem okolju 

in primerjali rezultate. 

Sodelovanje gasilskih društev z izobraževalnimi zavodi je pogosta praksa v Sloveniji. Gasilska 

društva, ki delujejo v kraju, ki ima svojo šolo ali vrtec, izvajajo skupne aktivnosti. Poleg 

Društev mladi gasilec, izbirnega predmeta in gasilskih krožkov bi lahko izobraževalni zavodi in 

gasilska organizacija razmislili o novih skupnih projektih, saj slednji k skupnemu sodelovanju 

verjetno ne privabijo dovolj udeležencev, mentorjev in učiteljev.   

Z raziskavo smo ugotovili, kako mentorji izpopolnjujejo svoje znanje s področja orientacije, 

športa in dela z ljudmi. Rezultati nam kažejo, koliko znanja so mentorji pridobili tekom 

rednega izobraževanja in na kakšne načine so ga nadgrajevali. Tista znanja, ki jih večina 

mentorjev še naprej samostojno razvija in gradi – npr. orientacijska znanja in veščine, 

veščine dela z ljudmi, bi lahko GZS pogosteje vključila v svoj program usposabljanja 

mentorjev in jim na primer ponudila dodatna gradiva. 

Glede na rezultate raziskave o pojavnosti težav, s katerimi se srečujejo mentorji pri delu z 

mladimi, bi lahko na mladinskih komisijah razmislili o načinih, kako mentorjem pomagati pri 

spopadanju oziroma preprečevanju le-teh, na primer dodatna strokovna znanja o orientaciji 

v naravi, športni vadbi in spopadanju s pomanjkanjem rednih športnih aktivnosti pri mladih, 

socialnih interakcijah, kompleksnosti nalog, spretnosti in disciplin za mlade, financiranje 

pripomočkov, vzgojni prijemi in veščine vodenja skupine.  

Raziskovalni vzorec mentorjev gasilske mladine vključenih v raziskavo je bil premajhen za 

primerjave med gasilskimi regijami. V podobno raziskavo bi morali privabiti 10 do 15 

mentorjev iz vsake gasilske regije, da bi lahko primerjali in ugotavljali, ali obstajajo razlike 

med motiviranostjo mladih in mentorjev za gasilstvo, kakovostjo in širino programa za mlade 

gasilce, načini, pogostostjo in težavami pri poučevanju orientacije, športa in socialnih veščin 

med gasilskimi regijami.  

V prihodnjih raziskavah bi lahko preučevali učne metode in načine poučevanja mentorjev 

gasilske mladine in jih primerjali s formalnim poučevanjem učiteljev v šoli. Prav tako bi bilo 

smiselno raziskati, ali si mentorji gasilske mladine in učitelji želijo kakršnega koli povezovanja 

in skupnega dela ter v kolikšni meri. Zanimiva bi bila tudi raziskava dela z gasilskim 

podmladkom v drugih državah, na primer na Hrvaškem in v Avstriji, kjer slovijo po dobrem 

delu z gasilsko mladino.  
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VI. PRILOGE 

Anketni vprašalnik za mentorje gasilske mladine 

 

 Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine  

 
 
Pozdravljeni, 
 
sem Lara Poljanšek, študentka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji. V svojem magistrskem delu 
raziskujem povezavo med gasilci, natančneje njihovim delom z mladimi, in poukom družboslovja. Osredinila 
sem se na vlogo mentorjev gasilske mladine, program dela z mladimi, orientacijo, šport in gibanje mladih ter 
delo z ljudmi. Zanimajo me vaše izkušnje, pogledi in načini dela z mladimi gasilci. 
 
Prosim Vas, da pozorno in iskreno izpolnite spodnji vprašalnik in mi s svojimi izkušnjami pomagate pri 
ustvarjanju magistrskega dela. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut. 
Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo tega magistrskega dela. 
 
Zahvaljujem se Vam za odgovore in Vam želim veliko volje in uspešnega dela z gasilsko mladino tudi v 
prihodnje. 
 
Lara Poljanšek  
 
 
Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 
V katero starostno skupino spadate?  
 

 16 do 20 let  
 21 do 25 let  
 26 do 30 let  
 31 do 35 let  
 36 do 40 let  
 41 do 45 let  
 46 do 50 let  
 51 do 55 let  
 56 do 60 let  

 
Gasilska regija, iz katere prihajate:  
 

 belokranjska  
 celjska  
 dolenjska  
 gorenjska  
 koroška  
 ljubljanska I  
 ljubljanska II  
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 ljubljanska III  
 mariborska  
 notranjska  
 obalno-kraška  
 podravska  
 pomurska  
 posavska  
 savinjsko-šaleška  
 severno primorska  
 zasavska  

 
Koliko let že opravljate delo mentorja gasilske mladine?  
 

  let 

 
 
Imate pedagoško izobrazbo oziroma ste študent pedagoških smeti študija (vzgojitelj predšolskih otrok, 
profesor razrednega pouka, dvopredmetni učitelj, športni pedagog, specialni pedagog …)?   
 

 DA  NE  
 
 
 
Jaz - mentor gasilske mladine 
 
1. Kaj za vas pomeni »biti dober gasilec«? Izberi (največ) 5 lastnosti, ki po vašem mnenju najbolje opisujejo 
dobrega gasilca.  

 
 požrtvovalnost  
 vztrajnost  
 nesebičnost  
 pogum  
 pomoč soljudem  
 poslušnost  
 dobrodelnost  
 organiziranost  
 skrb za podmladek  
 dobrosrčnost  
 drugo:  

 
 
2. Ali ste se udeležili formalnega ali drugih načinov izobraževanja/usposabljanja mentorjev gasilske mladine? 
(obkrožite katerih)   
 

 tečaj specialnosti - mentor mladine  
 posvet mentorjev gasilske mladine GZS  
 trening mentorjev (primer PGD Šinkov Turn)  
 posveti, srečanja, delavnice v organizaciji GZ/regij  
 drugo:  
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3. Katere naloge opravljate mentorji gasilske mladine? Obkrožite (največ) 5, ki so po vašem mnenju 
najpomembnejše pri delu z mladimi gasilci.   
 

 Učenje spretnosti in preventivnih dejavnosti.  
 Zgled mladim gasilcem.   
 Vzgoja v gasilskem duhu.   
 Priprava gradiv, nalog, vaj za pripravo na tekmovanje.   
 Reševanje konfliktov.   
 Skrb za sproščeno klimo in sprejetost otrok v skupino.   
 Komunikacija s starši.   
 Sodelovanje z mentorji in drugimi člani društva.   
 Skrb za varnost otrok (na vajah, pri prevozu, v prometu).   
 Udeleževanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj (tečaji, delavnice).   
 Motiviranje mladih za vključevanje v operativno enoto društva.   
 Prilagajanje vaj starosti, interesom, sposobnostim otrok.   
 Drugo:  

 
 
4. Zakaj ste se odločili postati mentor gasilske mladine? (obkrožite najprimernejši odgovor)   
 

 Zaradi pomanjkanja zanimanja drugih članov društva za to vlogo.   
 Zaradi veselja do dela z otroki.   
 Spontano – že kot gasilci pripravniki smo učili mlajše otroke.   
 Na pobudo starejših mentorjev.   
 Drugo:  

 
 
5. Katera znanja, veščine ali spretnosti bi si še želeli pridobiti za kakovostnejše delo z gasilsko mladino?   
 

  

 
 
 
Program dela  

  
6. Katerih dejavnosti ste se udeležili oziroma organizirali z/za gasilsko mladino v zadnjih dveh letih?   
Možnih je več odgovorov  
 

 tekmovanja v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah   
 gasilski kviz   
 gasilska orientacija   
 izobraževanje mladine (čini, veščine)   
 tabor/letovanje mladine   
 občni zbor gasilske mladine v PGD/GZ   
 gasilske vaje   
 mesec požarne varnosti – preventivni programi v oktobru   
 obisk gasilske brigade, gasilskega muzeja ipd.   
 aktivnosti z negasilsko tematiko – smučanje, izleti, ustvarjalne delavnice   
 gasilski krožek (v PGD, OŠ)   
 dan odprtih vrat   
 drugo:  
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7. Ali imate v vašem društvu težave z motiviranjem mladih (in njihovih staršev) za vstop in vztrajanje otrok v 
gasilskih vrstah?  
 

 DA  NE  
 
 
8. S čim poskušate mlade motivirati/privabiti in zadržati v vašem društvu?   
Možnih je več odgovorov  
 

 kvaliteten program dela z mladimi,   
 nagradni izleti (npr. kopanje, kino),   
 redne aktivnosti skozi celo leto (npr. vaje vedno v istem terminu) ne samo enem delu leta,   
 dan odprtih vrat s predstavitvijo dejavnosti društva (za mlade),   
 gasilski krožek za predšolske otroke,   
 osebni pristop mentorja k otroku (in staršu),   
 dobri tekmovalni rezultati,   
 veliko družabnih aktivnosti v društvu,   
 reklama – vabila, plakati z obvestili,   
 dobre izkušnje vrstnikov,   
 drugo:  

 
 
9. Na katere načine v vašem gasilskem društvu sodelujete z okoliškimi vrtci in osnovnimi šolami?   
Možnih je več odgovorov  
 

 evakuacije   
 dan odprtih vrat PGD   
 gasilski krožek   
 predstavitev dela prostovoljnih gasilcev v vrtcih in šolah   
 izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   
 oktober, mesec požarne varnosti  
 Društvo mladi gasilec 
 drugo:  

 
 
10. Katera znanja, ki jih usvojijo mladi gasilci skozi gasilske dejavnosti, bi po vašem mnenju morali usvojiti že 
v šoli?   
 

  

 
 
 
Orientacija 
 
11. Kje ste se (na)učili   

 v šoli od ostalih 
mentorjev 

pri skavtih/ 
tabornikih 

sam sem se 
naučil, s pomočjo 

literature 

ne 
uporabljam 

orientirati se v prostoru      
dela s kartami, načrti      
uporabe GPS      
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12. Kako mlade gasilce pripravljate na tekmovanje iz orientacije?   
Možnih je več odgovorov  
 

 s PIONIRJI z MLADINCI 
Postopek razložim in demonstriram na 
primeru.    

Pokažem sliko kompasa, na katerem so 
označene smeri neba, magnetna igla.    

Prinesem kompas, na katerem pokažem 
njegove sestavne dela in poimenujem 
smeri neba ter s kompasom orientiramo 
topografsko karto.   

  

Z otroki se sprehodimo po domačem kraju 
– na različnih postajah določamo smer in 
objekt v smeri S, J, Z in V.   

  

Na topografski karti domačega kraja otroci 
poskušajo določiti znane objekte, ceste, 
hribe ipd.   

  

Z otroki si ogledamo različne topografske 
karte in poimenujemo (objekte, 
legendo,merilo, izohipsa/plastnica ipd.).  

  

Z otroki se odpravimo v drug/sosednji kraj, 
kjer se poskušajo samostojno orientirati (s 
kompasom, s topografsko karto).  

  

V domačem kraju izvedemo orientacijski 
tek/pohod – npr. sledimo označenim 
točkam na karti.  

  

Pripravim kartončke z narisanimi 
topografskimi znaki za vajo, da lahko otroci 
kadarkoli med vajami, ko čakajo, ponovijo 
poimenovanje le teh.  

  

Za vajo pripravim testne naloge z vprašanji 
iz topografskih znakov.    

Gradivo – navodila za naloge in slike 
topografskih znakov razdelim otrokom – 
pripravijo se samostojno, doma.  

  

Preverim predznanje otrok in popravim 
napačno.    

Orientacije na vajah ne učim.    
Drugo:   
 
 
13. Kako pogosto z otroki vadite dejavnosti orientacije?     
 

 Nikoli.   
 Samo pred tekmovanji gasilske orientacije.   
 Večkrat letno - pogosto na gasilskih vajah.  
 Na vseh gasilskih vajah.   
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14. Na katere težave ste naleteli pri poučevanje te tematike?     
Možnih je več odgovorov  
 

 Imam premalo znanja iz orientacije in kartografije.   
 Praktične vaje iz orientacije so za večino otrok prezahtevne, jih ne razumejo.   
 Pomanjkanje kompasov in zemljevidov.   
 Nimam težav.   
 Drugo:  

 
 
 
Gasilstvo in šport 

  
15. S katerimi aktivnostmi skrbite za dobro fizično pripravljenost gasilcev v vašem društvu?     
Možnih je več odgovorov  
 

 Redne operativne vaje.   
 Skupne športne aktivnosti, npr. igranje nogometa, tek, fitnes ipd.   
 Vsak član skrbi za fizično pripravljenost na svoj način.   
 Udeleževanje in priprava na gasilska tekmovanja (Fire Combat, vaja z motorno brizgalno, spajanje sesalnega  

voda).   
 Drugo:  

 
 
16. Kako pogosto se vi udeležite teh aktivnosti?  
 

 nikoli nekajkrat 
letno 

1 x 
mesečno 

vsaj 1 x 
tedensko 

operativne vaje     
športne aktivnosti     
tekmovanja     
 
 
 
17. Katere športne aktivnosti izvajate z mladimi na gasilskih vajah?     
Možnih je več odgovorov  
 

 Vaje za razvijanje gibalnih sposobnosti (poligon, gimnastične vaje, atletska abeceda) in vzdržljivosti.   
 Priprava na gasilska tekmovanja – treningi gasilskih disciplin (vaja z vedrovko, štafeta, vaja z ovirami ipd.).   
 Orientacijski tek, pohodi.   
 Igre z žogo in drugi športi.   
 Drugo:  

 
 
18. Ali se z otroki na gasilskih vajah in tekmovanjih ogrejete?   
 

 nikoli redko včasih pogosto vedno 
pred gasilskimi vajami      
pred tekmovanjem      
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19. S katerimi aktivnostmi se ogrejete?   
Možnih je več odgovorov  
 

 igre  
 tek  
 atletska abeceda (skiping, tek s poudarjenim odrivom, striženje, hopsanje, križni koraki, poskoki, 

grabljenje ...)  
 gimnastične vaje  
 drugo:  

 
 
20. Na katere težave ste naleteli pri poučevanju športa?    
Možnih je več odgovorov  
 

 Nemotiviranost otrok za gibanje.   
 Napačno izvajanje vaj.   
 Pomanjkanje vztrajnosti, gibljivosti in moči pri otrocih.   
 Poškodbe.   
 Nisem opazil/-a nobenih težav.   
 Drugo:  

 
 
 
Delo z ljudmi 

  
21. Kje ste se (največ) naučili dela z ljudmi?     
Možnih je več odgovorov  
 

 Skozi prakso, izkušnje dela z mladimi.  
 Med pedagoškim študijem.  
 V službi.   
 Doma – v družini.   
 Na tečajih, delavnicah.   
 Od svojih mentorjev.  
 Drugo:  

 
 
22. Katere vaje, dejavnosti za krepitev sodelovanja v skupini izvajate z mladimi?    
Možnih je več odgovorov  
 

 Socialne, skupinske, družabne igre.   
 Tečaji/dejavnosti prve pomoči.   
 Teambuilding aktivnosti – aktivnosti za krepitev ekipnega duha.   
 Pogovor o reševanju konfliktov in komunikaciji v skupini.  
 Drugo:  
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23. S katerimi (vzgojnimi) težavami se srečujete pri delu z gasilsko mladino?    
Možnih je več odgovorov  
 

 neupoštevanje terminov gasilskih vaj, aktivnosti,   
 zamujanje na aktivnosti,   
 agresivno vedenje,  
 kršitev pravil skupine/v PGD,   
 neizpolnjevanje svojih dolžnosti,   
 neupoštevanje avtoritete,  
 pritisk s strani staršev,  
 drugo:  

 
 
24. Kako bi opisali vaš odnos kot mentor mladine z otroki, njihovimi starši in drugimi mentorji? (označite 
najprimernejši odgovor)   
 

 prijateljski avtoritativen starševski  zaupen sodelovalen strokoven tekmovalen nisem v 
stiku 

z otroki         
s starši         
z mentorji         

 

 

Hvala za sodelovanje.  

 

 

 

 

 

 

 


