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ZADEVA:  DELO Z MLADINO – TOČKOVNIK OD 2020.  

Delu z mladino se prizna po izvajanju programa Komisije za mladino. Komisija upošteva vse točke. Kriterij ocenjevanja v 

tej dejavnosti se opredeljuje na osnovi programa dela (brez gasilskih tekmovanj). Komisija točkuje udeležbo na razpisanih 

programih in jih pred obračunom ovrednoti z doseganjem do omenjenega maksimuma točk za posamezno društvo. 

TOČKOVNIK 

1. SMUČARSKO TEKMOVANJE (vrednotenje po tekmovalcu) 

a. uvrstitev med prvo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 3 točke 

b. uvrstitev med drugo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 2 točki 

c. uvrstitev med tretjo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 1 točka 

d. uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 5 točk 

 

2. KVIZ (vrednotenje na ekipo) 

a. uvrstitev med prvo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 7 točk 

b. uvrstitev med drugo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 5 točk 

c. uvrstitev med tretjo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 3 točke 

d. uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 10 točk 

e. uvrstitev in udeležba na državnem tekmovanju – dodatno 15 točk 

f. pomoč pri organizaciji tekmovanja na nivoju GZL(po članu) – dodatno 2 točki (največ 6 točk) 

 

3. ORIENTACIJA (vrednotenje na ekipo) 

a. uvrstitev med prvo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 7 točk 

b. uvrstitev med drugo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 5 točk 

c. uvrstitev med tretjo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 3 točke 

d. uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 10 točk 

e. uvrstitev in udeležba na državnem tekmovanju – dodatno 15 točk 

f. pomoč pri organizaciji tekmovanja na nivoju GZL(po članu) – dodatno 2 točki (največ 6 točk) 

 

 



 

 

4. PREVENTIVNE ZNAČKE IN VEŠČINE (vrednotene po posamezni znački oz veščini) 

a. po posamezni opravljeni preventivni znački → 0,5 točke 

Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. Opravljene preventivne značke 

morajo ustrezati starosti otrok. En otrok lahko opravi samo eno značko na leto. 

OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljeno preventivno značko (ime in priimek, datum rojstva, 

ID Vulkana), zapisnik o opravljanju, fotokopije pozitivno opravljenih izpitnih pol. Društva morajo oprav-

ljanje preventivnih značk predhodno po elektronski pošti sporočiti Komisiji za mladino vsaj en teden 

pred predvidenim testiranjem (kraj in čas izvajanja). 

b. po posamezni opravljeni veščini → 0,5 točke 

Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. Opravljene veščine morajo 

ustrezati starosti otrok. 

OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljeno veščino (ime in priimek, datum rojstva, ID Vulkana), 

zapisnik o opravljanju, fotografsko gradivo opravljanja veščine. 

5. ČINI (vrednotenje po posameznem tečaju) 

a. po posameznem opravljenem tečaju (PIONIR I, PIONIR II, MLADINEC I IN MLADINEC II) → 1 točka 

Točko za pridobljen čin lahko dobi mladi gasilec do starosti vključno 16 let. Mladi gasilec, lahko pridobi 

točko samo za opravljen en tečaj v tekočem obdobju točkovnika. 

OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljenim tečajem (ime in priimek, datum rojstva, ID Vul-

kana), zapisnik o opravljanju z id-jem tečaja v vulkanu. Društva morajo opravljanje činov predhodno po 

elektronski pošti sporočiti Komisiji za mladino vsaj dva tedna pred predvidenim začetkom (kraj in čas 

izvajanja ter stopnjo tečaja). Po posredovanju Komisije se v Vulkanu odpre prijavljen tečaj. 

6. ZBOR GASILSKE MLADINE → 10 točk 

OBVEZNA DOKAZILA: vabilo (predhodno poslati po elektronski pošti tudi Komisiji za mladino), 

zapisnik zbora mladine in fotografsko gradivo. 

 

 

 

 



 

 

7. IZLET IN STROKOVNA EKSKURZIJA (vrednoti se po ena aktivnost za vsako dejavnost na leto, v enem dnevu se 

lahko opravi samo ena aktivnost) 

a. za izlet se šteje krajše, ampak vsaj nekaj urno potovanje z namenom razvedrila in ni strokovne narave 

npr. kopanje v toplicah, paintball, pustolovski park, pohod na hrib, kolesarski izlet, izlet na morje ipd. → 

10 točk 

Primeri zglednih izletov: 

1. Ogled steklarna Rogaška Slatina, kopanje v toplicah, kosilo in odhod domov. 

2. Ogled jame Pekel, ogled zbirke muzejskih vozil na Vranskem, ogled rimske nekropole, pozno kosilo in 

povratek domov. 

3. Izlet na morje, celodnevno kopanje, večerja in povratek domov. 

4. Izlet v hribe, ki niso v domačem kraju, celodnevni izlet. 

5. Izlet v Aqualand, Gardaland in podobno … 

6. Izleti v pustolovski park Vače, ogled GEOS in Vaške situle. 

 

b. strokovna ekskurzija je strokovni izlet npr. obisk gasilske enote, reševalne postaje, regijskega centra 

ali karkoli, ki je strokovne narave → 10 točk 

 

OBVEZNA DOKAZILA (za obe aktivnosti): fotografija s samega dogodka, kratko poročilo (program 

dogajanja). 

Primeri zglednih strokovnih ekskurzij: 

1. Obisk letališča Brnik in njihove gasilske enote, nato se odpravimo v Kranj, kjer si ogledamo čebelarski 

muzej, sledilo je pozno kosilo in vrnitev domov. 

2. Obisk gasilskega muzeja v Metliki, ogled kraja Metlika, kopanje v toplicah in večerja. 

3. Obisk Vulkanije na Goričkem, ogled največjega slovenskega gradu Grad, plezanje po pustolovskem 

parku Bukovniško jezero in ogled jezera, ogled poklicne enote Murska Sobota, večerja in povratek do-

mov. 

 

8. LITERARNO DELO (vrednoti se v primeru razpisa komisije v tekočem letu, sem sodijo pesmi, spisi, eseji ipd.) 

1 točka na delo ter dodatni 2 točki za prva tri najboljša dela v vsaki kategoriji 

Maksimalno število točk na posamezno društvo je 10 točk. 

 

 



 

 

9. LIKOVNO, GRAFIČNO, MEDIJSKO, SNEMALNO, FOTOGRAFSKO DELO (vrednotijo se glede na morebiten raz-

pis komisije v tekočem letu, vsako drugo leto druga zvrst) 

a. likovno delo → 1 točka na delo 

Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. 

b. grafično, medijsko, snemalno delo → 10 točk na društvo 

Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. 

c. fotografsko delo → 1 točka na delo 

Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. 

 

10. PRISOTNOST MENTORJEV PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTIH 

Šteje se prisotnost mentorjev gasilske mladine GZL na aktivnostih v organizaciji dogodkov Komisije za 

mladino npr. strokovna ekskurzija, strokovni seminar, mentoriada ipd. Posvet mentorjev se ne točkuje. 

→ 2 točki na mentorja in največ 6 točk na društvo na posamezen projekt. 

 

11. DODATNE DEJAVNOSTI (vrednotijo se največ 3 dejavnosti na leto) 

Štejejo se dejavnosti organizirane s strani društva za gasilsko mladino npr. meddruštvena srečanja, 

kostanjev piknik ipd. → 5 točk 

Maksimalno število točk na posamezno društvo je 15 točk. 

OBVEZNA DOKAZILA: fotografija in kratko poročilo. 

 

Vsa dokazila se po pozivu k oddaji točkovnika Komisije za mladino lahko posreduje tudi po elektronski pošti. 

 

 

 

 


