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ZADEVA:  19. KVIZ LJUBLJANSKE GASILSKE MLADINE 2020.  

Na osnovi programa dela Komisije za mladino Gasilske zveze Ljubljana za leto 2020 organiziramo 

 

19. KVIZ LJUBLJANSKE GASILSKE MLADINE 

2020 

ki bo potekal v soboto, 29. 2. 2020,  

na OŠ Zadobrova  

s pričetkom prijav ob 8. uri in pričetkom tekmovanja ob 9. uri. 

 

1. PRAVICA NASTOPA IN KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani) 
Pravico nastopa na kvizu ljubljanske gasilske mladine imajo ekipe PGD/GD članic GZL, ki tekmuje-

jo v treh kategorijah: 

 kategorija PIONIRJI: pionirke, pionirji ali mešano (od 7 do 11 let, letniki 2009–2014; 
GŠTD, 2019), 

 kategorija MLADINCI: mladinke, mladinci ali mešano (od 12 do 16 let, letniki 2004–
2008; GŠTD 2019), 

 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI: gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano 
(od 16 do 18 let, letniki 2002–2004; GŠTD 2019). 

 

Tekmovalci letnika 2004 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov. 

Zaradi nove kategorije Poišči besede je pogoj, da so pri pionirjih ekipe sestavljene tako, da vsaj 

eden od članov ekipe zna brati.  

 



 

 

V ekipi treh je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kat-

egorijo. Pri pionirjih mlajši tekmovalci od predpisane starosti ne morejo nastopati. Pri vseh kate-

gorijah se upošteva leto rojstva, razen pri pionirjih in pionirkah, ki morajo na dan tekmovanja 

dopolniti 6 let. 

Za prehrano morajo društva poskrbeti sama. Na podlagi sklepa Upravnega odbora društva za 

udeležbo na tekmovanjih ne bodo dobila povrnjenega stroška za prehrano na udeleženo enoto. 

Na regijsko tekmovanje se uvrstijo ekipe po sledečem kriteriju: 

- do 19 ekip v posamezni kategoriji se uvrstita prvi dve ekipi, 
- med 20 in 39 ekip v posamezni kategoriji se udeležijo prve tri ekipe, 
- nad 40 ekip v posamezni kategoriji se udeležijo prve štiri ekipe. 

 

2. TEKMOVALNE DISCIPLINE 

a. PIONIRJI 

Št. Tema Literatura 

1 Štafetno vezanje vozlov Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

2 Gasilska spretnost Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

3 Drži – ne drži 
- Gradivo veš – ne veš za pionirje (v prilogi)* 

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje (v prilogi) 

4 Prva pomoč Izbor vprašanj iz prve pomoči (v prilogi) 

5 Požarna preventiva 
- Gradivo veš – ne veš za pionirje (v prilogi)* 

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje (v prilogi) 

6 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

7 Križanka* Strokovna gasilska literatura, internet 

* za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. MLADINCI 

Št. Tema Literatura 

1 Štafetno vezanje vozlov Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

2 Gasilska spretnost Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

3 Drži – ne drži 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince (v prilogi)* 

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, 

funkcijske oznake v PGD in GZ (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince (v prilogi) 

4 Prva pomoč 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2017, GZS, stran 99–129 in od 140–143, 

dopolnjena izdaja 

ali 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2019, GZS, stran 99–129 in od 140-143, 

ponatis dopolnjene izdaje 

5 Požarna preventiva 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince (v prilogi) 

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, 

funkcijske oznake v PGD in GZ (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince  (v prilogi) 

 

Možni viri, namenjeni nalogi "Razumi gasilstvo": 

- Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (v prilogi) 

- Strokovno in ostalo knjižno gradivo v ekonomatu GZS 

- Strokovna revija Gasilec 

- Vsakoletni letni gasilski priročnik 

- Internet 

6 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

7 Križanka Strokovna gasilska literatura, internet 

 

  



 

 

c. GASILCI PRIPRAVNIKI 

Št. Tema Literatura 

1 Štafetne navezave orodij Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

2 Gasilska spretnost Pravila za izvedbo vaje (v prilogi) 

3 Drži – ne drži 
- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince in pripravnike (v prilogi)* 

- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike (v prilogi) 

4 Prva pomoč 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2017, GZS, stran 99–143, dopolnjena izdaja 

ali 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2019, GZS, stran 99–143, ponatis 

dopolnjene izdaje 

5 Požarna preventiva 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince in pripravnike (v prilogi) 

- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev (v prilogi) 

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike (v prilogi) 

 

Možni viri, namenjeni nalogi "Razumi gasilstvo": 

- Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (v prilogi) 

- Strokovno in ostalo knjižno gradivo v ekonomatu GZS 

- Strokovna revija Gasilec 

- Vsakoletni letni gasilski priročnik 

- Internet 

6 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

7 Križanka Strokovna gasilska literatura, internet 

Gradivo veš – ne veš se uporablja le kot vsebinski vir in ne kot nabor vprašanj, ki se lahko pojavijo 

na tekmovanju. To pomeni, da se za vprašanje lahko uporabi tudi zapisani odgovor v priloženem 

gradivu. Vprašanja so lahko obrnjena, združena,… 

 

 

 

 

 



 

 

LITERATURA 

Št. Pionirji Mladinci Gasilci pripravniki 

1 Priloga razpisa Priloga razpisa Priloga razpisa 

2 

Priloga razpisa 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 

2011, GZS, stran 99-129 in od 140-

143 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 

2011, GZS, stran 99-143 

3 Priloga razpisa Priloga razpisa Priloga razpisa 

4 Strokovna gasilska literatura, 

internet  

Strokovna gasilska literatura, 

internet 

Strokovna gasilska literatura, 

internet 

   

5 Razlaga v Pravilih in točkovanju kviza 

6 Razlaga v Pravilih in točkovanju kviza 

7 Razlaga v Pravilih in točkovanju kviza 

 

3. PRIJAVE 
Prijave sprejemamo do vključno petka, 21. 2. 2020, izključno preko informacijskega sistema 

Vulkan. V Vulkanu bo odprto tekmovanje KVIZ GZL 2020, na katerega prijavite ekipe v ustrezno 

kategorijo. Program bo upošteval samo popolne prijave ekipe. Pri tekmovalcih preverite ali so v 

Vulkanu vpisani pravilni rojstni datumi. 

Navodila za prijavo ekip najdete na spletni strani http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz 

Na komisiji A se ekipe identificirajo z izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. 

 

 

 

http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz


 

 

4. SESTAVA IN NAVODILA ZA EKIPE 

 Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. 

 Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo "B". Ekipa mora kljub 
temu oddati ocenjevalni list zaradi evidence tekmovalnih ekip. 

 Mentorji ekip pri izvedbi posameznih tekmovalnih disciplin počakajo svojo ekipo na 
mestu, ki ga določi in označi organizator tekmovanja. 

 Po izvedeni vaji pri praktičnem delu kviza se mora vodja ekipe obvezno podpisati ob 
navzočnosti sodnika in mentorja pri kategoriji pionirjev. 

 

5. OCENJEVANJE 
Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanja za izvedbo kviza, ki so priloga tega razpisa.  

Začetno število točk je 1000. 

Glede na začetno skupno starost ekipe, dobijo ekipe naslednje dodatno število pozitivnih točk (za 

izračun se upošteva letnica rojstva): 

Pionirji Mladinci 

starost enote pozitivne točke starost enote pozitivne točke 

18–20 7   

21–23 5 36–38 5 

24–26 3 39–41 3 

27–29 2 42–44 2 

30–32 1 45–47 1 

33 0 48 0 

 v kategoriji mladincev lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva nje-
gova starost 12 let, 

 v kategoriji pripravnikov se dodatne točke ne dodelujejo. 
 

Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob elektronskem 

merjenju pa na dve decimalki natančno. 

Delitev mest 

V primeru delitve mest se uporabijo naslednji prioritetni vrstni red nalog: 

1) seštevek vseh točk na teoretičnem delu vključno z disciplino poišči besede, 
2) praktična vaja gasilska spretnost, 
3) praktična vaja vezanja vozlov. 
 



 

 

6. PRITOŽBE 
Tekmovalna ekipa se lahko v roku 20 minut po izvedbi zadnje tekmovalne discipline na delo ocen-

jevalne komisije v primeru kršitve Pravil in točkovanj za izvedbo kviza pisno pritoži komisiji za 

pritožbe.  

Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik 

komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred razglasitvijo rezultatov. 

7. NAGRADE 
Najboljše tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo medalje.  
 
8. TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca 
oz. gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane 
letnice za določeno kategorijo. 
 
9. DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
Tekmovalna ekipa je diskvalificirana, če: 

- se mentor ali katerikoli član ekipe neprimerno vede in se ne drži predlaganih pravil, 
- če se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov, 
- če tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe, 
- če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge, 
- če se namerno poškoduje in/ali uničuje oprema (diskvalificira se vse ekipe društva s pov-

račilom stroškov popravila), 
- če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem 

prizorišču tekmovanja, 
- če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr. neres-

nični rojstni podatki ipd.). 
 

Za kakršnakoli vprašanja smo vam na voljo preko elektronskega naslova mladina@gzl.si. 

 

 

 

                                                                                                                                                        Uroš Vrtar 

                                                                                                                                                  Predsednik komisije                                                                                                              
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