
GASILSKA ZVEZA BREZOVICA 
KOMISIJA ZA MLADINO 
Jezero 21 
1352 Preserje 

 E-mail: gz.brezovica@siol.net                                                                                                             Jezero, 10. 12. 2017 

 

Na osnovi programa dela Komisije za mladino za leto 2018 organiziramo: 

OBČINSKO TEKMOVANJE GASILSKE 
MLADINE  V KVIZU 2018 

ki bo v soboto, 10. februarja 2018 

v OŠ Brezovica pri Ljubljani, Šolska ul. 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 
 

 
Tekmovanje bo potekalo v organizaciji Komisije za mladino GZ Brezovica,  

v sodelovanju z Komisijo za mladino GZ Dolomiti in Komisijo za mladino GZ Horjul. 
 

Vsako društvo, ki prijavi ekipo/-e na tekmovanje, mora ob prijavi navesti tudi 1 sodnika. Če sodnika 
iz tega društva na dan tekmovanja ne bo (če kdo ne more, zboli, itd., je potrebno najti zamenjavo), 
vse ekipe iz tega društva ne bodo mogle tekmovati. Ne glede na število ekip, ki nastopijo iz 
posameznega društva, je število sodnikov, ki jih morajo zagotoviti enako (npr. če nastopi le 1 
ekipa, zagotovijo 1 sodnika in če nastopi 6 ekip, zagotovijo 1 sodnika) 
Če ob prijavi društvo ne navede sodnikov, je prijava neveljavna. 

 

NOVO ZA PRIPRAVNIKE 

V načrtu imamo, da bo kategorija pripravnikov preizkusila reševanje testov elektronsko. Na ekipo 
bodo potrebovali 1 pametni telefon ali tablico. Uporabili bomo spletni sistem 
Quizizz https://www.youtube.com/watch?v=e5SJSlgroSk , ki je enostaven za uporabo. Če sledijo 
navodilom vodje, ne bo nobenega problema, četudi sistema niso predhodno preizkusili. 
Zagotovljen mora biti internet ali pa prenos podatkov. V primeru, da se kaj zalomi, bodo teste rešili 
v običajni, papirni različici. 
Glede na pričakovano majhno število ekip pripravnikov, to lahko preizkusimo. 

 

ZBOR SODNIKOV: 
ob 8. uri v OŠ Brezovica pri Ljubljani 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*) 

• kategorija PIONIRJI (pionirke, pionirji ali mešano) - od 7 do 11 let; (letniki 2007 – 2011; 
GŠTD, 2013) 

• kategorija MLADINCI (mladinke, mladinci ali mešano) - od 12 do 16 let; (letniki 2002 – 
2006; GŠTD, 2013) 

• kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano) - od 16 
do 18 let; (letniki 2000 – 2002; GŠTD, 2013) 

 

mailto:gz.brezovica@siol.net
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Tekmovalci letnika 2002 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov. 
 

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno 
kategorijo! 
 

 
PRAVICA NASTOPA 
Pravico nastopa na občinskem tekmovanju v gasilski orientaciji imata po dve ekipi v vsaki kategoriji 
iz vsakega društva GZ Brezovica in GZ Horjul. Društva iz GZ Dolomiti lahko prijavijo poljubno število 
ekip na kategorijo, a skupno ne smejo prijaviti več kot 6 ekip/društvo. 
PRIJAVA 
Prijave je potrebno poslati na priloženem obrazcu prijavnice do vključno 19. januarja 2018  po 
elektronski pošti na naslov pzega@yahoo.com in gz.brezovica@siol.net . Prijava je sprejeta, ko 
dobite odgovor/potrdilo o prejemu.  
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v 
programu Vulkan.  
 

Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo! 
 

ŠTARTNINA 
Štartnina za posamezno ekipo je 15 EUR, ki se plača ob prijavi ekipe do vključno 19. januarja 2018 
na TRR št. SI56 0205 3003 5480556, Gasilska zveza Brezovica, Jezero 21, 1352 Preserje, s pripisom: 
KVIZ 2018– štartnina.  
 
NEOPRAVIČENA ODSOTNOST 
V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bo prijavnina ostala v GZ Brezovica.  
 
IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA 
Na komisiji A se ekipe identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko 
izkaznico. Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v 
program Vulkan. Ob sumu na nepravilne podatke, je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente.  
 
OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST) 
Tekmovalci naj imajo enotne majice ali gasilske obleke, mentorji pa morajo biti oblečeni v gasilsko 
delovno obleko (hlače in bluza) brez kape.  
Otroci morajo imeti s seboj obvezno copate. 
 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 
PIONIRJI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži* Gradivo »veš – ne veš« za pionirje 

2 Prva pomoč* Izbor vprašanj iz prve pomoči 

3 Požarna preventiva* 
- Gradivo »veš – ne veš« za pionirje 
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje 

4 Poišči besede Splošno o gasilstvu 

5 Štafetno vezanje vozlov Jamborski, tkalski in tesarski vozel 

6 Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj 

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

 

mailto:pzega@yahoo.com
mailto:gz.brezovica@siol.net


OBČINSKI KVIZ GASILSKE MLADINE »2018« - RAZPIS 

  
Stran 3 od 6 

 
  

MLADINCI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži Gradivo »veš – ne veš« za mladince 

2 Prva pomoč Osnove prve pomoči 

3 Požarna preventiva 

- Gradivo »veš – ne veš« za mladince 
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in 
mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince 

4 Poišči besede Splošno o gasilstvu 

5 Štafetno vezanje vozlov Jamborski, tkalski in tesarski vozel 

6 Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj 

 

GASILCI PRIPRAVNIKI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži Gradivo »veš – ne veš« za gasilce pripravnike 

2 Prva pomoč Osnove prve pomoči 

3 Požarna preventiva 
- Gradivo »veš – ne veš« za gasilce pripravnike 
- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike 

4 Poišči besede Splošno o gasilstvu 

5 Štafetne navezave orodij 
Navezava gasilske sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna in navezava 
cevi z ročnikom z zasunom 

6 Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj 

 
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 

 
 
OPREMA NA TEKMOVANJU 
Slike orodja in opreme so objavljene na spletni strani GZS. 
 
SESTAVA in NAVODILA ZA EKIPE 

 Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. 

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

 Vse ekipe spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu. Mentor lahko spremlja samo 
eno ekipo, vendar hkrati ne more biti tekmovalec na istem tekmovanju. Če pride na sami 
prijavi pri A komisiji do spremembe, mora ekipa to spremembo obvezno sporočiti (npr: 
zamenjava mentorja). 

 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. 
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OCENJEVANJE 
Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo kviza, ki so priloga tega razpisa. 
Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo 
predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline.  
Začetno število točk je 1000. 
Glede na začetno skupno starost ekipe, ekipe dobijo naslednje dodatno število pozitivnih točk (za 
izračun se upošteva letnica rojstva): 
 
 
 

Pionirji Mladinci 

starost enote pozitivne točke starost enote pozitivne točke 

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 pionirjev lahko tekmuje tudi član v starosti 6 let, vendar se upošteva njegova starost 7 
let; 

 v kategoriji mladincev lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva njegova starost 
12 let; 

 v kategoriji pripravnikov se dodatne točke ne dodeljujejo. 

 
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. 

 
KOMISIJA ZA PRITOŽBE (ODLOČANJE O OCENITVI) 
Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo 
kviza.  
Tekmovalna ekipa se lahko v roku 20 min. po izvedbi zadnje tekmovalne discipline na delo 
ocenjevalne 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. 
 
NAGRADE 
Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pri pionirjih, mladincih in gasilcih 
pripravnikih pa prejmejo medalje in pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve 
rezultatov. V primeru, da neopravičeno predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, 
jim le-te ne pripadajo.  
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PREHRANA 
Za vse ekipe organizator poskrbi za prehrano in osvežilni napitek. 
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če niso vsi člani in mentorji oblečeni v gasilske delovne obleke, če 
pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic, če izkaznica 
pionirja in mladinca ni pravilno izdelana (nepopolni podatki, brez podpisa, …), ali se ugotovi, da je 
eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če:  

 se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo pred otvoritvijo ali med otvoritvijo 
tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku 
tekmovanja;  

 se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov;  

 tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe;  

 če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem 
prizorišču tekmovanja;  

 če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge;  

 če ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem zapusti razglasitev rezultatov in zaključek 
tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip), 

 če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr: 
neresnični rojstni podatki, ...). 

Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni tekmovalni disciplini še 
dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.  
O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno.  
V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo. Črta se tudi 
iz vrstnega reda tekmovalnih ekip. 
 
INFORMACIJE 
Vse ostale informacije lahko dobite pri Komisiji za mladino GZ Brezovica, na telefonski številki  
041 370 387 Petra Zega ali pzega@yahoo.com    
 
PRIPOROČILO 
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice in pisalo (modro ali črno). 
Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. 
 
 
Morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa bodo objavljene na spletni strani GZ Dolomiti 
(http://www.gasilskazveza-dolomiti.si ). 
 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
 
Predsednica Komisije za mladino GZ Brezovica Predsednik GZ Brezovica 
Petra Zega           Marko Susman l. r. 
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Priloge razpisa: 

• PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO KVIZA, 

• PRIJAVNICE 
 
Ostale priloge so dostopne na spletni strani GZS: 
http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz  

• LITERATURA (Gradivo »veš – ne veš« - za vse kategorije; veščine; izbor vprašanja iz prve pomoči za 

pionirje; izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva; čini, funkcijske oznake in specialnosti), 

• SKICE (vrste požarov, vozli, navezave orodja), 

• OCENJEVANJE, 

• OBRAZCI za izvedbo tekmovalnih disciplin (drži – ne drži, prva pomoč, požarna preventiva, 

poišči besede), 

• OCENJEVALNI LISTI za ekipe (štafetno vezanje vozlov/navezav orodij, gasilska spretnost), 

• KONTROLNI LISTI za sodnike, 

• ŽREBNI LISTKI (vozli/navezave orodja, izbira orodja, žreb tekmovalne proge), 

• SMERNICE za pripravo discipline Poišči besede s primerom pripravljene matrike z rešitvami, 

• DODATEK ZA SODNIKE - dodatna obrazložitev ocenjevanja »Vstop v prostor«, »Konec vaje« in 
»Zaključna postavitev tekmovalcev«. 

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

