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GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MLADINSKI SVET 
Ljubljana, Tržaška 221 
   01 241 97 50 
Fax: 01 241 97 64 
 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net 

 
 
Na osnovi programa dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije za leto 2014 organiziramo: 

13. DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE "2014" 

ki bo v soboto, 22. novembra 2014, ob 10.00 v OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

Tekmovanje bo potekalo v soorganizaciji GZS – Mladinskega sveta in gasilske zveze organizatorja GZ 
Črenšovci. 
 
KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*) 

 kategorija PIONIRJI: pionirke, pionirji ali mešano - od 7 do 11 let; (letniki 2003 - 2007) 

 kategorija MLADINCI: mladinke, mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1998 – 2002) 

 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI: gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do 
18 let; (letniki 1996 – 1998) 

 

Tekmovalci letnika 1998 (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! 
 
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu 
Vulkan. 
 
PRAVICA NASTOPA 
Pravico nastopa na državnem gasilskem kvizu imajo ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki 
kategoriji na regijskem tekmovanju v letu 2014 oz. prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji, če je 
bilo tekmovanje organizirano samo na nivoju ene GZ v okviru regije.  
 
 

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 
 
PIONIRJI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži Preventivna bronasta značka 

2 Prva pomoč Poišči pravilen odgovor 

3 Požarna preventiva - Preventivna bronasta značka 
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva 

4 Gasilska znanja od 5 
proti 0 

1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za pionirje 
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu 

5 Štafetno vezanje 
vozlov 

Jamborski, tkalski in tesarski vozel 

6 Štafetno spoznavanje 
gasilskega orodja 

Poišči svoj par 

* za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami  
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MLADINCI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži Preventivna srebrna značka 

2 Prva pomoč Poišči pravilen odgovor 

3 Požarna preventiva - Preventivna srebrna značka 
- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, 
funkcijske oznake v PGD in GZ 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva 

4 Gasilska znanja od 5 
proti 0 

1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za mladince 
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu 

5 Štafetno vezanje 
vozlov 

Jamborski, tkalski in tesarski vozel 

6 Štafetno spoznavanje 
gasilskega orodja 

Sklopi, izberi in najdi 

 
GASILCI PRIPRAVNIKI 
Št. Tema Snov 

1 Drži – ne drži Preventivna zlata značka 

2 Prva pomoč Poišči pravilen odgovor 

3 Požarna preventiva - Preventivna zlata značka 
- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva 

4 Gasilska znanja od 5 
proti 0 

1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za člane 
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu, vozila in oprema 

5 Štafetno vezanje 
vozlov 

Navezava za dvig sekirice, cevi z ročnikom brez pipe in cevi z ročnikom s pipo 

6 Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Spajanje cevi na trojak 

 
LITERATURA 
Št. Pionirji Mladinci Gasilci pripravniki 

1 Priloga razpisu Priloga razpisu Priloga razpisu 

2 Priloga razpisu Priročnik za delo z gasilsko mladino 
2011, GZS, stran 99 - 143 

Priročnik za delo z gasilsko mladino 
2011, GZS, stran 99 - 143 

3 Priloga razpisu 

4 

1. TEMA: GŠTD 2013, stran 35,42,52 1. TEMA: GŠTD 2013, stran 57,83,96 1. TEMA: GŠTD 2013, stran 
112,163,174 

2. TEMA: Internet 2. TEMA: Internet 2. TEMA: Internet 

5 Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 

6 Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 

 
PRIJAVA 
Regijske komisije pošljejo prijave do vključno 17.11.2014 na Gasilsko zvezo Slovenije na priloženem 
obrazcu skupaj s poročilom in rezultati regijskega tekmovanja. Poročilo in rezultati regijskega 
tekmovanja so osnova za pridobitev sofinanciranja regijskih tekmovanj iz sredstev doplačilne 
znamke. Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v 
programu Vulkan. Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo! 
 
NEOPRAVIČENA ODSOTNOST 
V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bomo regiji iz sredstev gasilske doplačilne 
znamke odšteli organizacijske stroške v višini 150 evrov. Opravičeno odsotnost ekipe lahko javite 
Nevenki Kerin po elektronski pošti nevenka.kerin@gasilec.net na GZS, najmanj 24 ur pred pričetkom 
tekmovanja. 
 
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!  

mailto:nevenka.kerin@gasilec.net
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UNIFORMIRANOST 
Na tekmovanju je za tekmovalce in mentorje obvezna udeležba v gasilskih delovnih oblekah (bluza, 
hlače) brez kape. Tekmovalci pri vseh disciplinah tekmujejo v popolni gasilski obleki (bluza, hlače) 
brez kape. 
 
OPREMA NA TEKMOVANJU 
Slike orodja in opreme bodo objavljene na spletni strani GZS 20 dni pred pričetkom tekmovanja. 
 
OCENJEVANJE: 
Začetno število točk je 500. 
Pravila in točkovanje za izvedbo kviza so priloga razpisa. 
 
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 
Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik 
B komisije. Pritožbe so možne 15 minut po zadnji opravljeni nalogi tekmovalne ekipe. 
 
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 predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le-te ne pripadajo.  
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE: 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če niso vsi člani oblečeni v gasilske delovne obleke, 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. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE: 
Če se mentor ali katerikoli član ekipe neprimerno obnaša in se ne drži predlaganih pravil, se ekipa 
diskvalificira. Prav tako se ekipa diskvalificira ob kakršnikoli prisotnosti alkohola na prizorišču 
tekmovanja. Posledično se zbriše iz seznama tekmovalnih enot. 
 
INFORMACIJE 
Vse ostale informacije lahko dobite na GZS: 01 241 9750, 051 300 400 – Nevenka Kerin. 
 
PRIPOROČILO 
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice. Tekmovanje poteka na lastno 
odgovornost. 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
Predsednik MS GZS: Predsednik GZS: 
Uroš Leskovar, l.r. Jošt Jakša, l.r. 
 
Priloge: 

 Pravila in točkovanje za izvedbo kviza, 

 Prijavnice 

 Bronasta, srebrna in zlata značka 

 Veščine 

 Izbor vprašanj iz prve pomoči za pionirje 

 Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva 

 Čini, funkcijske oznake in specialnosti 


