
 

GASILSKA ZVEZA OBČINE RADOVLJICA 
Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica 
MLADINSKA KOMISIJA 
tel.: 04/530 50 60  
e-mail: info@gzor.si            www.gzor.si 

Datum: 3. 10. 2013 
Številka: 832-7/2013 
 
Na osnovi programa dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije za leto 2013 in programa 
dela Mladinske komisije GZ Občine Radovljica, v sodelovanju s PGD Podgora, organiziramo  
 

14. OBČINSKI KVIZ GASILSKE MLADINE »2013« 
 

ki bo v soboto, 19. oktobra 2013, s pričetkom ob 09.00 uri  
v prostorih OŠ Begunje na Gorenjskem 

 
1. Pravica nastopa na gasilskem kvizu: 
 

KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani): 
 kategorija PIONIRJI: pionirke, pionirji ali mešano - od 7 do 11 let; (letniki 2002 - 2006) 
 kategorija MLADINCI: mladinke, mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1997 - 2001) 
 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI: gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do 

18 let; (letniki 1995 – 1997) 
Tekmovalci letnika 1996 (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! 
 

2. Tekmovalne discipline: 
 

PIONIRJI 
Zap. 
št. Tema Snov Sodelujejo 

1. Drži - ne drži Preventivna bronasta značka celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna bronasta značka, veščine pionirjev celotna ekipa 
4. Gasilska znanja  

od 5 proti 0 
- Vse gasilske tekmovalne discipline za pionirje, 
- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 

gasilstvu 

celotna ekipa 

5. Vezanje vozlov Jamborski, tkalski, tesarski vozel vsak svoj vozel 
6. Spoznavanje 

gasilskega orodja 
Poišči svoj par celotna ekipa 

 
LITERATURA: 
1., 3., 4. Spletna stran GZS, Pravila GŠTD 2011 stran 35, 42, 52 
2. Literatura o zgodovini gasilstva na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz, vprašanja so priloga razpisu 
5. Pravila GŠTD 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 



MLADINCI 
Zap. 
št. Tema Snov Sodelujejo 

1. Drži - ne drži Preventivna srebrna značka celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna srebrna značka, oznake za veščine 

mladincev, čini in oznake pionirjevi in mladincev, 
funkcijske oznake v PGD in GZ 

celotna ekipa 

4. Gasilska znanja 
od 5 proti 0 

- Preventivna srebrna značka,  
- Vse o gasilskem tekmovanju za mladince, 
- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 

gasilstvu 

celotna ekipa 

5. Štafetno vezanje 
vozlov 

Jamborski, tkalski, tesarski vozel na žreb - vsak 
svoj vozel 

6. Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Sklopi, izberi in najdi brez žreba – vsak 
svojo nalogo 

 
LITERATURA: 
1.,3.,4. Spletna stran GZS, Pravila GŠTD 2011 stran 57, 83, 96 
2. Literatura o zgodovini gasilstva na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz 
5. Pravila GŠTD 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 
 
 
GASILCI PRIPRAVNIKI 

Zap. 
št. Tema Snov Sodelujejo 

1. Drži - ne drži Preventivna zlata značka celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna zlata značka, čini, funkcijske oznake 

in specialnosti gasilcev 
celotna ekipa 

4. Gasilska znanja 
od 5 proti 0 

- Vse gasilske tekmovalne discipleine za člane, 
- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 

gasilstvu, vozila in oprema  

celotna ekipa 

5. Štafetna navezava 
orodja  

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

na žreb – vsak 
svojo navezavo  

6. Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Spajanje cevi na trojak celotna ekipa 

 
LITERATURA: 
1. Spletna stran GZS   
2. Literatura o zgodovini gasilstva na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz 
3. Priročnik za delo z gasilsko mladino, letnik 2011, spletna stran GZS 
4. Priročnik za delo z gasilsko mladino, letnik 2011,Pravila GŠTD 2011 stran 112, 163 ,174, spletna stran 
GZS 
5. Pravila GŠTD 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 
 
 



3. Prijave ekip 
Društva naj pošljejo prijave do vključno 14.10.2013 na GZOR. V prijavi navedejo število ekip v 
posamezni kategoriji. Izpolnjen prijavni list, ki je priloga razpisu pa prinesite na tekmovanje 
komisiji A, kjer dobijo ocenjevalni list in načrt tekmovanja. Na komisiji A se ekipe identificirajo s 
knjižico pionirja in mladinca s sliko, gasilsko izkaznico ali veljavni osebni dokument s sliko. 
Udeleženci kviza morajo biti vpisani v evidenco članov v Vulkanu.   
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene izkaznice.  
 

Vsako ekipo naj spremlja mentor, ki bo hkrati sodeloval pri ocenjevanju ekip.  
 

Vsako društvo zagotovi po dva sodnika, katerih imena in priimke pošljite do 14.10.2013 na isti 
naslov. Zbor sodnikov bo ob 08:00 uri. 
 
4. Ocenjevanje 
Začetno število točk je 500 
Pravila in točkovanje za izvedbo kviza so priloga razpisa. 
 
5. Komisija za pritožbe 
Komisijo za pritožbe sestavljajo: predsednik organizacijskega odbora, predsednik tekmovalnega 
odbora in predsednik obračunske komisije. 
Pisne pritožbe so možne še 15 minut po opravljenem delu posamezne ekipe. 
 
6. Razglasitev rezultatov 

Ekipe, ki dosežejo prva tri mesta v posamezni kategoriji, prejmejo medalje.  
Na regijski kviz za mladino, se uvrstita najboljši dve ekipi v posamezni kategoriji, ki bo 9. 
novembra v prostorih OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. 
 
7. Splošno 
Prosimo, da se boste držali razporeda tekmovanja, ki ga bomo poslali naknadno, ko bomo imeli 
zbrane prijave. 
Spremljevalci ekip skrbijo za red in varnost ekipe, ki jo spremljajo. 
Vsak tekmovalec, bo dobil sendvič in pijačo. Društvo nosi stroške prehrane v primeru, če ne 
bodo pravočasno odjavili tekmovalne ekipe in sicer do petka 18.10.2013 do 08.00 ure. 
 
Če se katerikoli član ekipe ali njihov mentor vede neprimerno in se ne drži predpisanih pravil, ga 
ima vodstvo tekmovanja pravico diskvalificirati in s tem diskvalificirati celotno ekipo. 
Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. 
 
Z gasilskim pozdravom      

NA POMOČ! 
 
 
Predsednik tekmovalnega odbora:                             Predsednik MK GZOR: 
Koselj Janez                                       Škof Sarah 
 
 
 Prijavnice 
 Pravila tekmovanja in ocenjevanja (stran GZS-Operativa-Mladina-Kviz) 
 Vprašanja iz zgodovine za mlajše pionirje (stran GZS-Operativa-Mladina-Kviz) 
 Bronasta značka (stran GZS-Operativa-Mladina-Kviz) 
 Srebrna značka (stran GZS-Operativa-Mladina-Kviz) 
 Zlata značka (stran GZS-Operativa-Mladina-Kviz) 


