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1. Osnovni podatki 

Na osnovi programa dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije za leto 2022 in sklepa 

komisije za mladino na Gasilski zvezi Ribnica organiziramo: 

KVIZ GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE RIBNICA 2022,  

ki bo v soboto, 19. marca 2022, v POŠ Dolenja vas s pričetkom ob 8:00. 

Tekmovanje bo načrtovano in izvedeno glede na epidemiološke razmere v Republiki 

Sloveniji. 

Kviz gasilske mladine GZ Ribnica bo izveden v skladu s tem razpisom in priloženimi "Pravili 

in točkovanjem za izvedbo kviza". 

2. Namen tekmovanja 

Kvizi gasilske mladine se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobivanje znanja ter 

spretnosti mladih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo 

izkušenj. Kvizi gasilske mladine spadajo pod gasilska tekmovanja, ki spadajo med strokovno in 

praktično izobraževanje gasilcev. Tekmovanja v gasilskem kvizu so: društvena, meddruštvena, 

občinska, tekmovanja gasilskih zvez, regijska in državna.  

3. Tekmovalne kategorije 

(ekipo sestavljajo trije člani*) 

 kategorija PIONIRJI (pionirke, pionirji ali mešano) - od dopolnjenega 6. leta do 11 let; 

(letniki 2011–2016; GŠTD, 2019); 

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

2010; GŠTD, 2019); 

 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano) - od 

16 do 18 let; (letniki 2004–2006; GŠTD, 2019). 

Tekmovalci letnika 2006 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev 

pripravnikov. 

*V ekipi treh je pri mladincih in pripravnikih lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od 

razpisane starosti za posamezno kategorijo! Pri pionirjih mlajši tekmovalci od predpisane 

starosti ne morejo nastopati. Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen 

pri pionirjih in pionirkah, ki morajo na dan tekmovanja dopolniti 6 let. 

4. Pravica nastopa 

Pravico nastopa na kvizu gasilske mladine GZ Ribnica imajo ekipe, ki imajo člane iz društev v 

GZ Ribnica.  
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5. Tekmovalne discipline 

5.1. 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 

5.2. 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 

**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 torej obrnjena, združena … Npr: Vprašanje se lahko glasi: "Gasilski znak in prapor sta v gasilstvu?" 

Odgovor: "Simbola v prostovoljnem gasilstvu." 
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5.3. 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 torej obrnjena, združena … Npr: Vprašanje se lahko glasi: "Gasilski znak in prapor sta v gasilstvu?" 

Odgovor: "Simbola v prostovoljnem gasilstvu." 

6. Prijava 

Sestava ekip (prijavnica) se pošlje preko Vulkana do vključno 15. 3. 2022.  

Starost članov posamezne ekipe se bo predhodno preverjala v programu Vulkan. 

Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo! 

7. Neopravičena odsotnost 

V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bomo društvu zaračunali 

organizacijske stroške v višini 30 evrov/neopravičeno odsotno ekipo. Opravičeno odsotnost 

ekipe lahko javite Sebastijanu Podobniku, 041 329 638, mkgzribnica@gmail.com,  najmanj 24 

ur pred pričetkom tekmovanja. 

8. Identifikacija na dan tekmovanja 

Na komisiji A se tekmovalci posamezne ekipe identificirajo z izkaznico pionirja in mladinca s 

sliko ali gasilsko izkaznico. Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan. Ob sumu na 

nepravilne podatke je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente. 

 

mailto:mkgzribnica@gmail.com
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9. Osebna oprema (uniformiranost) 

Tekmovalci in mentorji morajo biti oblečeni v športno opremo ali v gasilsko delovno obleko 

(hlače in bluza) brez kape. Tekmovalci pri vseh tekmovalnih disciplinah tekmujejo v športni 

opremi ali gasilski delovni obleki (hlače in bluza) brez kape. 

10. Oprema na tekmovanju 

Slike orodja in opreme bodo objavljene na spletni strani GZR 10 dni pred pričetkom 

tekmovanja. 

11. 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 obvezno 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. 

12. 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 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 njegova 
starost 12 let; 

 v kategoriji pripravnikov se dodatne točke ne dodeljujejo. 
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Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob 

elektronskem merjenju pa na dve decimalki natančno. 

12.1. Uteži 

V končnem obračunu rezultatov (ocenjevanje - Excel) se vse prejete točke na teoretičnem delu 

pomnožijo z utežjo 2. (V prilogi P5 - ocenjevanje bo to že upoštevano v stolpcu “skupaj 

teorija”). 

12.2. 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. 

 

13. 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. 

14. 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 (ekipa je diskvalificirana). 

15. Prehrana 

Za vse ekipe organizator poskrbi za prehrano in osvežilni napitek. 

16. Tekmovanje ekip izven konkurence 

Ekipa tekmuje izven konkurence, če: 

 pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic;  

 izkaznica pionirja in mladinca ni pravilno izdelana (nepopolni podatki, brez podpisa, …); 
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 se ugotovi, da je kdo izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno 

kategorijo. 

17. Diskvalifikacija ekipe (dis) 

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;  

 se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola in nedovoljenih 

substanc na celotnem prizorišču tekmovanja;  

 katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge;  

 ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem, zapusti razglasitev rezultatov in zaključek 

tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip); 

 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. 

18. Status ekipe 

Če je bila ekipa prijavljena na tekmovanje in se je tekmovanja udeležila (se je prijavila na A- 

komisiji), nato pa je bila zaradi vzrokov za diskvalifikacijo diskvalificirana, se takšno ekipo 

označi z oznako: DIS – diskvalifikacija. 

Če je bila ekipa prijavljena na tekmovanje in se je tekmovanja udeležila (se je prijavila na A- 

komisiji), nato pa zaradi različnih vzrokov tekmovanja ni dokončala (je vmes odstopila), se 

takšno ekipo označi z oznako: ODS – odstop. 

Če je bila ekipa prijavljena na tekmovanje in se tekmovanja ni udeležila (se ni prijavila na A- 

komisiji), se takšno ekipo označi z oznako: NIT – ni tekmovala. 

19. Informacije 

Vse ostale informacije lahko dobite na GZ Ribnica:  

na telefonski številki 041 329 638 (Sebastijanu Podobniku) ali na mkgzribnica@gmail.com.  

 

mailto:mkgzribnica@gmail.com
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20. Priporočilo 

Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice. 

Tekmovanje bo potekalo ob upoštevanju priporočil in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb 

z virusom SARS-CoV-2. 

Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

 
Predsednik MK GZR: Predsednik GZR: 

Sebastijan Podobnik, l.r. Jože Andolšek, l.r. 

 

Priloge: 

 P1_PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO KVIZA, 
 P2_POROČILO REGIJSKEGA TEKMOVANJA, 
 P3_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, 

Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), 

 P4_SKICE (vrste požarov, vozli, navezave orodja), 

 P5_OCENJEVANJE, 

 P6_OBRAZCI za izvedbo tekmovalnih disciplin (drži – ne drži, prva pomoč, požarna 

preventiva, poišči besede, križanka), 

 P7_OCENJEVALNI LISTI za ekipe (štafetno vezanje vozlov/navezav orodij, gasilska 

spretnost), 

 P8_KONTROLNI LISTI za sodnike, 

 P9_ŽREBNI LISTKI (vozli/navezave orodja, izbira orodja, žreb tekmovalne proge), 

 P10_SMERNICE za pripravo discipline Poišči besede s primerom pripravljene matrike z 
rešitvami, 

 P11_SMERNICE za pripravo discipline Križanka s primerom pripravljene križanke, 

 P12_DODATEK ZA SODNIKE - dodatna obrazložitev ocenjevanja »Vstop v prostor«, »Konec 
vaje« in »Zaključna postavitev tekmovalcev«. 


