
 Komisija za mladino 

 

 

Vojkova cesta 19 • 1000 Ljubljana 

www.gzl.si •  info@gzl.si 

Številka: 4/2020 

Datum: 27. 2. 2020 

ZADEVA:  19. KVIZ LJUBLJANSKE GASILSKE MLADINE 2020.  

19. KVIZ LJUBLJANSKE GASILSKE MLADINE 2020 

(SPREMNI DOPIS) 

 

Kviz bo potekal v soboto, 29. 2. 2020, na OŠ Zadobrova s pričetkom prijav ob 8. uri  in pričetkom 
tekmovanja ob 9.15 uri. Prijavna komisija zaključi svoje delo ob 9. uri. 

 

Starost posameznih članov se bon a podlagi poslanih prijav preverjala na prijavni komisiji, kjer se 
ekipe identificirajo z izkaznico pionirja oz mladinca ali gasilsko izkaznico. Vsaka ekipa bo na pri-
javni komisiji dobila svojo startno številko, ki jo mora nositi vodja ekipe ves čas tekmovanja in 
ocenjevalni list. 

Celotno tekmovanje bo potekalo v prostorih šole in v telovadnici, kjer obutev ni dovoljena, zato 
morajo tekmovalci in mentorji s seboj imeti obvezno copate oz. čiste športne copate. V primeru, 
da ekipe kljub predhodnemu opozorilu ne bodo upoštevale navodil oz. če ekipe ne bodo imele 
predpisane obutve, bodo diskvalificirane. Opozarjamo, da naj bo obutev tekmovalcev takšna, da 
jim pri opravljanju praktičnih nalog ne bo drselo. Tekmovalni del za praktični del pri spretnosti bo 
zaščiten s tepihom. 

Garderobe letos ne bodo organizirane po učilnicah ampak boste čevlje in oblačila odložili v ob-
stoječi šolski garderobi. Vsako društvo skrbi za svoje stvari. 

Vsaka ekipa mora s seboj imeti svoje pisalo (kemični svinčnik, nalivnik,..). Navaden HB svinčnik ni 
dovoljen. 

Pisni del kviza bo potekal v šestih učilnicah po vnaprej določenem sedežnem redu. Sedežni red po 
kategorijah je v prilogi tega sporočila. Vodje mentorjev ste odgovorni, da navodila o razporedu pre-
date svojim mentorjem, ki spremljajo svoje ekipe. Preglejte tudi seznam prijav, saj smo morali 
zaradi lažje organizacije, nekoliko spremeniti nazive ekip nekaterih društev. 

Vsako namerno poškodovanje in/ali uničenje opreme se kaznuje z diskvalifikacijo vseh ekip društ-
va in povračilom stroškov popravila. 



 

 

Razglasitev rezultatov je predvidena med 13.30 in 14.00 uro. 

KATEGORIJA 09.15-10.30 10.30-11.45 11.45-13.00 

PIONIRJI Pisni del Gasilska spretnost Štafetno vezanje vozlov 

MLADINCI Štafetno vezanje vozlov Pisni del Gasilska spretnost 

PRIPRAVNIKI Gasilska spretnost Štafetna navezava orodja Pisni del 

 

Mentorji ste odgovorni, da bodo vase ekipe pravočasno v učilnicah. V kolikor ekipa ob začetku 

pisanja testa ne bo prisotna v učilnici bo morala počakati na naslednji sklop. 

Parkiranje bo zagotovljeno za šolo. Dostop do šole je iz Zadobrovške ceste uvoz pri Mercatorju in 

potem pred ograjo vrtca desno, do šole in tam levo na parkirišče za šolo. Upoštevajte navodila 

redarjev. 

Zaradi velikega števila prijav prosimo vse za dosledno upoštevanje naših navodil in spremljanje 

mailov do petka zvečer, saj bo le tako tekmovanje potekalo nemoteno. 

Ni potrebno, da ima vsaka ekipa svojega mentorja. Zagotoviti morate toliko mentorjev, kolikor men-

ite, da je potrebno za zagotovitev nadzora nad svojimi ekipami društva. 

Glede na vse okoliščine ki se dogajajo po svetu in v naši bližnji okolici glede korona virusa, želimo 

v KMGZL in GZL ravnati preventivno.  

Kviza GZL naj se udeležijo samo zares zdravi otroci. 

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