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Povzetek vprašanj in predlogov s podanimi stališči 
 

 Predstavitev letošnjih razpisov državnih srečanj - Kviz 

 Aktualna vprašanja in pobude  

 

 

1)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Na kakšen način oz. kdo bo beležil čas 5 sekund, ki jih imajo tekmovalci na voljo, da se 

postavijo v zaključno postavitev tekmovalcev. 

Pojasnilo: Predlagamo merjenje npr. preko velikega platna z odštevalnikom ali dodatnega 

sodnika s štoparico.  

Stališče: Definicija »Zaključna postavitev tekmovalec« ostane nespremenjena.  

 

2)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Pri štafetni navezavi orodij za pripravnike, ni točno opredeljeno kje je lahko postavljeno 

orodje in bi bilo potrebno tudi na tleh označiti prostor v katerega naj bi se orodje odložilo. 

Pojasnilo: Pravila so povzeta po Pravilih gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin. 

Mladinski svet ne more postavljati novih pravil za dele vaj, ki so objavljene v Pravilih 

gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, saj se zavzemamo za poenotenje pravil na 

vseh tekmovanjih, kjer nastopa mladina. Za obrazložitve pravilnosti izvedbe vozlov je 

pristojna Komisija za tekmovanja pri GZS, na tekmovanjih pa sodniki, ki so opravili tečaj za 

sodnika in imajo uspešno opravljeno redno testiranje. 

Navezava gasilske sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna in navezava cevi z 

ročnikom z zasunom je lahko odložena na tla na mestu, ki je namenjeno posameznemu 

tekmovalcu. Potek vrvi na drogu je merilo za ocenjevanje »Nepravilne izdelave navezave 

orodja« – če je navezava navezana izven mesta za navezavo.  

Stališče: Opis izvedbe vaje in ocenjevanje »Nepravilna izdelava vozla ali navezave« ostane 

nespremenjeno. 

 

3)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Pri gasilskih spretnostih za pripravnike, sta pri ocenjevanju 3. tekmovalca 2 podobni napaki: 

cev je pri metanju skrenila zunaj metrskega pasu in cev ni v celoti razvita v metrskem pasu. 

Pri slednji napaki bi bilo smotrno, da piše cev ni v celoti razvita (polž). 

Pojasnilo: Pravila so povzeta po Pravilih gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin. 

Mladinski svet ne more postavljati novih pravil za dele vaj, ki so objavljene v Pravilih 

gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, saj se zavzemamo za poenotenje pravil na 

vseh tekmovanjih, kjer nastopa mladina. Za obrazložitve pravilnosti izvedbe vaje je pristojna 

Komisija za tekmovanja pri GZS, na tekmovanjih pa sodniki, ki so opravili tečaj za sodnika in 

imajo uspešno opravljeno redno testiranje. 

Nepravilno delo tekmovalca št. 3: »cev je pri metanju skrenila zunaj metrskega pasu« in »cev 

ni v celoti razvita v metrskem pasu«, sta dve različni napaki, tekmovalec pa lahko naredi obe.  



Stališče: Opis izvedbe vaje in ocenjevanje »Nepravilno delo tekmovalca št. 3« ostane 

nespremenjeno. 

 

4)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Ali je pri gasilski spretnosti za pionirje napaka, če se cev prvega tekmovalca razvije izven 

proge.  

Pojasnilo: Ni napaka. V Izvedbo vaje, Prvi tekmovalec se v Pravila in točkovanje za izvedbo 

kviza doda opis, da le-to ni napaka.  

Stališče: Pobuda se upošteva. V Pravila in točkovanje za izvedbo kviza se doda: Ni napaka, 

če se ob razvijanju cevi, cev zaradi omejene širine tekmovalne proge, razvije v tekmovalno 

progo drugega tekmovalca ali izven tekmovalnega prostora.  

 

5)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Kateri ročnik uporablja tekmovalec št. 3 pri izvedbi gasilske spretnosti za pionirje. 

Pojasnilo: Mišljen je navadni C-ročnik. V opis Orodje in oprema za izvedbo vaje, v Pravilih 

in točkovanju za izvedbo kviza se zamenja napis ročnik z napisom navadni C-ročnik.  

Stališče: Pobuda se upošteva. V Pravila in točkovanje za izvedbo kviza se doda: navadni C-

ročnik. 

 

6)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Do katere cevi je mišljeno pri tretjem tekmovalcu pri gasilski spretnosti za pionirje. 

Pojasnilo: Beseda do cevi je napaka v opisu. Mišljeno je do polja. V opisu Izvedba vaje-

Tretji tekmovalec, v Pravilih in točkovanju za izvedbo kviza se zamenja napis do cevi z 

napisom do polja.  

Stališče: Pobuda se upošteva. V Pravilih in točkovanju za izvedbo kviza se beseda do cevi 

zamenja z besedo do polja. 

 

7)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Ali je MS pred objavo razpis za kviz praktični del kviza praktično preveril. 

Pojasnilo: Delovna skupina za pripravo razpisov za leto 2015 (ustanovljena na 5. seji MS) je 

vse vaje praktično preverila.  

 

8)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Metanje vezalne vrvi pri gasilski spretnosti za mladince je pretežko.  

Pojasnilo: Met vezalne vrvi v krog izvajaje ekipe mlajših že vrsto let na srečanjih društev 

mladi gasilec (DMG).   

Stališče: Izvedba vaje – Tretji tekmovalec pri Gasilski spretnosti-mladinci ostane 

nespremenjena. 

 

9)  

Povzetek vprašanja, pobude: 

Izpostavljena je bila dilema pri predaji štafete – dotik z roko. 

Pojasnilo: Pravila so povzeta po Pravilih gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin. 

Mladinski svet ne more postavljati novih pravil za dele vaj, ki so objavljene v Pravilih 

gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, saj se zavzemamo za poenotenje pravil na 



vseh tekmovanjih, kjer nastopa mladina. Za obrazložitve pravilnosti izvedbe vaje je pristojna 

Komisija za tekmovanja pri GZS, na tekmovanjih pa sodniki, ki so opravili tečaj za sodnika in 

imajo uspešno opravljeno redno testiranje. 

Vse »štafetne izvedbe vaj« v Pravilih gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 

imajo za predajo t.i. dotik  - npr. predaja vedra je dotik, predaja ročnika je dotik, itd.  

Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu 

tekmovalcu, tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto 

drugemu tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega 

tekmovalca dotaknil z roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega 

tekmovalca ne sme prestopiti štartne črte s celim stopalom. Isto velja za vse nadaljnje 

primere. 

Stališče: Opis izvedbe vaj in Ocenjevanje, ki se nanaša na »Nepravilen štart (po 

tekmovalcu)« ostane nespremenjen.  

 

10)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Alkohol na mladinskih tekmovanjih naj se prepove. 

Pojasnilo: Mladinski svet je v Razpisu, jasno opredelil diskvalifikacijo ekipe, če se pri 

tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem prizorišču 

tekmovanja. 

Dodatno je Mladinski svet na svoji 6. seji sprejel sklep, da se v razpis za organizatorje 

državnih tekmovanj vključi prepoved točenja alkohola. Razpis gostiteljev državnih tekmovanj 

v letu 2015 je vseboval dikcijo: »Za vse gostitelje oz. soorganizatorje naštetih državnih 

tekmovanj velja prepoved točenja alkoholnih pijač na prireditvenem prostoru in bližini le-

tega.« 

Stališče: Mladinski svet je proti kakršni koli prisotnosti alkohola in jasno obsoja kakršno koli 

prisotnost alkohola pri vseh udeležencih na mladinskih tekmovanjih (tekmovalcih, mentorji, 

spremljevalcih,…). Zato pozivamo vse mentorji, da postavijo jasna stališča, da alkohol ne 

sodi na mladinska tekmovanja, srečanja,… skratka kjer koli se pojavlja gasilska mladina. 

Potrudimo se in bodimo dober zgled mladini z odločnim NE alkoholu.  

 

11)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Pri razpisih za državna tekmovanja naj se poenoti prva stran oz. lepše oblikuje ter zmanjša 

velikost datoteke. 

Pojasnilo: Mladinski svet bo o predlogu razpravljal. Za leto 2015 ostane oblikovanje 

nespremenjeno. Glede velikosti stisnjene datoteke se bo zadeva preverila in v kolikor se da 

velikost zmanjšati, se bo zadeva zmanjšala. 

 

12)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Vsi zapisniki in predlogi s sej in posvetov naj se zabeležijo in objavijo na strani GZS, da so 

vsem dostopni. 

Pojasnilo: Mladinski svet bo o predlogu razpravljal na naslednji seji.  

 

13)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Spletna stran GZS, s podstranjo Mladina je nepregledna in neurejena.  

Pojasnilo: Mladinski svet je s strani GZS prejel 21.10.2014 12 predlogov iz ankete o spletni 

strani gasilec.net, na temo mladine. Članom MS je bilo posredovano, da naj posredujejo 



vsebino, predloge in pobude za ureditev podstrani mladine. Odziv regij je bil zelo zelo 

skromen.   

Stališče: Mladinski svet bo pristopil k urejanju spletne strani – zavihek Mladina.  

 

14)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Tudi mladinska tekmovanja naj se vnesejo v Vulkan, vse prijave naj se vodijo preko tega 

programa. S tem bi se tudi mladini beležile ure na tekmovanjih. 

Pojasnilo: Mladinski svet je to pobudo že večkrat obravnaval in podal predlog pristojnim. 

Stališče: Mladinski svet podpira predlog, da bi se prijava na mladinska tekmovanja odvijala 

preko programa Vulkan.  

 

15)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Zakaj je za tečaj Mentor mladine potrebno imeti opravljen tečaj za vodjo skupine (višji 

gasilec), dolžina tečaja se jim zdi predolga (4 dni) in prevelika zahteva 100% prisotnosti na 

tečaju (zaradi npr. službe). 

Pojasnilo: Za vsebino učnega programa in učnega načrta ter pogojev za pristop k tečaju je 

pristojna Komisija za izobraževanje in usposabljanje pri GZS. 

Mladinski svet bo vprašanje posredoval pristojnim in od njih skušal pridobiti odgovor.  

 

16)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Kdaj bo javno objavljen t.i. elaborat pravilne/nepravilne izdelave vozlov. 

Pojasnilo: Za obrazložitve pravilnosti izvedbe vozlov je pristojna Komisija za tekmovanja pri 

GZS, na tekmovanjih pa sodniki, ki so opravili tečaj za sodnika in imajo uspešno opravljeno 

redno testiranje. 

Mladinski svet bo vprašanje posredoval pristojnim in od njih skušal pridobiti odgovor.  

 

17)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Zakaj je državni kviz prestavljen na spomladanski čas, ko imajo otroci veliko drugih 

obveznosti in kdo je glasoval za prestavitev. 

Pojasnilo: Državni mladinski kviz se na pobudo mentorjev in članov MS v prihodnjem letu 

2015 umesti v plan dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije v spomladanski čas. 

Stališče: Člani Mladinskega sveta so predlog sklepa obravnavali in potrjevali na 4. 

korespondenčni seji (7. – 11. 7. 2014). Od  17  članov MS je odgovore v roku posredovalo 14 

članov, od tega je: 

ZA predlog sklepa glasovalo 11 članov MS GZS 

PROTI predlogu sklepa so glasoval 3 član MS GZS (Notranjska regija, Posavska regija, 

Regija Ljubljana 3).  

Glede na zadostno število članov, ki so glasovali za predlog, je bil sprejeti sklep: 

Državni mladinski kviz se na pobudo mentorjev in članov MS v prihodnjem letu 2015 umesti 

v plan dela MS GZS v spomladanski čas. 

 

18)  
Povzetek vprašanja, pobude: 

Ali se tudi pri orientaciji obetajo spremembe in kdaj bo razpis objavljen na strani GZS. 
Pojasnilo: Delovna skupina za pripravo razpisov za leto 2015 (ustanovljena na 5. seji MS) 

pripravlja tudi razpis za orientacijo, kjer se predvidevajo delne spremembe pri kontrolnih 



točkah in bolj natančna struktura celotnega razpisa ter pravil točkovanja. Sam koncept 

orientacije – proga+kontrolne točke, bo ostal nespremenjen. MS poziva vse mentorje, da 

preko svoji predstavnikov MS posredujejo predloge najkasneje do konec meseca.  

Razpis bo objavljen najkasneje do sredine marca.  
 

 

 

 

 

 

 


