
NAVODILA ZA IZVEDBO VIRTUALNEGA DRŽAVNEGA 

KVIZA GASILSKE MLADINE 2021 
ki bo potekal od petka, 12. marca, od 0.00 do  

nedelje, 21. marca, do 15.00. 
 
Zaradi trenutne epidemiološke slike reševalci od doma preko telefonov, tablic, računalnika, … 
rešujejo zastavljene naloge. 
 

TEKMOVANJE TEMELJI NA OSNOVI ``FAIR PLAYA`` - kar pomeni, da NI 
TEKMOVALNEGA ZNAČAJA, temveč SODELOVALNEGA. 
 
Lokacija kviza se seli na Skupnost SIO, kjer je dosegljiva 
na https://skupnost.sio.si/ 

Spletna učilnica virtualnega državnega kviza se nahaja pod "Različne institucije" 
--> "Gasilska zveza Ljubljana" --> "Državni virtualni kviz gasilcev". 

Reševalec, ki že ima AAI prijavo (npr: vsi, ki v šoli uporabljajo Arnesove spletne 
učilnice) se prijavi preko AAi prijave; preostali se registrirajo vnovič 
(uporabniška imena in gesla iz predhodne spletne učilnice zivo.si niso 
prenesena). 

Namen kviza je, da se v mladih ponovno prebudi gasilska znanja, ki so v 
preteklem letu ostala rahlo v pozabi. 
 
Navodila za reševanje kviza, za prijavo v sistem so razložena spodaj. Zaradi 
zmogljivosti portala ni potrebno paziti na število "prisotnih uporabnikov". 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skupnost.sio.si/
https://skupnost.sio.si/course/index.php?categoryid=1066


1. Tekmovalne kategorije 

Vprašanja se rešuje posamezno oz. največ člani istega gospodinjstva skupaj (bratje, sestre), 
če sodijo v isto kategorijo. 
 

 kategorija CICIGASILCI - od dopolnjenega 6. leta do 11 let; (letniki 2010–2015; GŠTD, 
2019) – namenjeno tistim pionirjem, ki še ne berejo dobro; 

 kategorija PIONIRJI - od dopolnjenega 6. leta do 11 let; (letniki 2010–2015; GŠTD, 
2019); 

 kategorija MLADINCI  - od 12 do 16 let; (letniki 2005–2009; GŠTD, 2019); 

 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI + MENTORJI - od 16 let dalje (letniki 2005 in starejši; 
GŠTD, 2019). 

 

2. Pravica nastopa 

Na virtualnem kvizu lahko nastopi neomejeno število mladine in mentorjev posameznega 
društva iz celotne Slovenije. Predhodnih izbirnih tekmovanj ni. 
 

3. Tekmovalne discipline 

3.1. CICIGASILCI 

Št. Tema Literatura 

1 Slikovna vprašanja Strokovna gasilska literatura, internet 

2 Poveži slike  

3 Spomin  

 
3.2. PIONIRJI 

Št. Tema Literatura 

1 Drži – ne drži 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje 
- Oznake za veščine pionirjev in mladince 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje 
- Splošna vprašanja* 

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 
- Splošna vprašanja* 

4 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

5 Križanka Strokovna gasilska literatura, internet 

6 Poveži slike  

7 Spomin  

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

3.3. MLADINCI 

Št. Tema Literatura 

1 Drži – ne drži 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, 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 



- Splošna vprašanja* 

2 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 

3 Požarna preventiva 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, 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 
- Splošna vprašanja* 
 
Možni viri, namenjeni nalogi "Razumi gasilstvo": 
- Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 
- Strokovno in ostalo knjižno gradivo v ekonomatu GZS 
- Strokovna revija Gasilec 
- Vsakoletni letni gasilski priročnik 
- Internet 

4 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

5 Križanka Strokovna gasilska literatura, internet 

6 Poveži slike  

7 Spomin  

**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." 

 

  



3.4. GASILCI PRIPRAVNIKI + MENTORJI 

Št. Tema Literatura 

1 Drži – ne drži 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince in pripravnike 
- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike 
- Splošna vprašanja* 

2 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 

3 Požarna preventiva 

- Gradivo veš – ne veš za pionirje, mladince in pripravnike** 
- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev 
- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike 
- Splošna vprašanja* 
 
Možni viri, namenjeni nalogi "Razumi gasilstvo": 
- Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 
- Strokovno in ostalo knjižno gradivo v ekonomatu GZS 
- Strokovna revija Gasilec 
- Vsakoletni letni gasilski priročnik 
- Internet 

4 Poišči besede Strokovna gasilska literatura, internet 

5 Križanka Strokovna gasilska literatura, internet 

6 Poveži slike  

7 Spomin  

**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." 

 

* Primer splošnega vprašanja. Ali na številko 112 lahko pošljemo SMS? 
 

4. Tipi vprašanj 

 DRŽI – NE DRŽI 
Reševalec izbere pravilno trditev Drži ali Ne drži. 
 

 PRVA POMOČ 
Reševalec izbere pravilno trditev z a, b ali c. 
 

 POŽARNA PREVENTIVA 
Pri požarni preventivi se uporabljajo naslednji tipi nalog: 

 izbira pravilne trditve z a, b ali c; 

 dopolnjevanje z vstavljanjem besed/besednih zvez (reševalec na mesto v trditvi zapiše 
ustrezno manjkajočo besedo/besedno zvezo); 

 povezovanje trditev/pojmov med dvema stolpcema in razvrščanje trditev (reševalcu 
so v dveh stolpcih na voljo trditve; reševalec iz drugega stolpca pravilno izbere trditev, 
ki je v paru s trditvijo v prvem stolpcu. 

 



 DODATNA NALOGA (RAZUMI GASILSTVO) ZA MLADINCE IN GASILCE PRIPRAVNIKE + 
MENTORJE 

Reševalec dobi besedilo, vezano na gasilsko tematiko. Za razumevanje besedila reševalec 
odgovarja na zastavljena vprašanja enakega tipa kot pri nalogah splošne požarne preventive. 
 

 POIŠČI BESEDE 
Reševalec v matriki označi najdene besede. 
 
V matriki črk je skritih 10 gasilskih besed ali besednih zvez, pri čemer posamezna beseda ali 
besedna zveza šteje najmanj 4 (štiri) črke.  
 
Računalniški program upošteva le točno tiste besede, ki jih je sestavljavec vključil v matriko. 
Primer: Skrita je beseda "Prvi povoj". V primeru označitve le "povoj" tega program ne sprejme 
za pravilno besedo, saj ima med pravilnimi rešitvami izključno le "prvi povoj". 
 
Da se rezultati upoštevajo je potrebno na koncu pritisniti gumb "Preveri". 
 
Rang velikosti matrike črk: 
10x10 
 
Smeri skritih besed: 
V levo, v desno, dol, gor. 
 
Generiranje matrik črk: 
Program znotraj spletne učilnice. 
 

 KRIŽANKA 
Reševalec dobi opisana gesla, ki jih vpiše v križanko. Gesla so v vodoravni in navpični smeri. 
Pomoči s črkami ni. V vsako polje reševalec vpiše po eno črko 
Za uspešno oddajo križanke in s tem pridobitvijo ocene je potrebno rešiti vsa iskana gesla. V 

kolikor reševalec ne ve rešitve iskanega gesla, se lahko poslužuje namiga ali preveritve 

odgovora, a se mu s tem končno število osvojenih točk zmanjšuje. Lahko pa tudi vpiše 

poljubne črke v kolikor ne ve rešitve. Pomembno je, da zapolni vsa okna s črkami. 

Na koncu, ko ima zapolnjena vsa polja, mora križanko potrditi s "preveri odgovor" in s tem 

konča reševanje križanke. 

 
 

 POVEŽI SLIKE 
Reševalec mora slikam iz levega dela najti ustrezen par v desnem delu. To stori tako, da sliko 
iz levega dela prenese na ustrezno sliko na desni del. Lahko gre tudi za povezavo v smislu, da 
je na desni sliki detail, ki ga je moč najti/povezati na njenem sorodnem paru; vendar ni 
rečeno, da gre le za povečavo slike. V kolikor smo se pri odlaganju slike zmotili, moramo na 
izbrani par klikniti, s čimer se par razveljavi. 
 



 SPOMIN 
Reševalec mora najti ustrezne pare v igri spomina. Namig: Če so slikice prevelike, da bi videli 
vse, zmanjšajte okno (računalnik) ali postavite tablico oz. telefon v navpični položaj (t.i. 
vrtenje zaslona). 
 
4.1. Število vprašanj 

Natančno število vprašanj v posameznem sklopu ni določeno. 
 

5. Prijava 

Do vključno 21. marca 2021 do 14.00  
Lokacija kviza se seli na Skupnost SIO, kjer je dosegljiva na https://skupnost.sio.si/ 

Spletna učilnica virtualnega državnega kviza se nahaja pod "Različne institucije" --> 

"Gasilska zveza Ljubljana" --> "Državni virtualni kviz gasilcev". 

Reševalec, ki že ima AAI prijavo (npr: vsi, ki v šoli uporabljajo Arnesove spletne učilnice) se 

prijavi preko AAi prijave; preostali se registrirajo vnovič (uporabniška imena in gesla iz 

predhodne spletne učilnice zivo.si niso prenesena). 

Zaradi zmogljivosti portala ni potrebno paziti na število "prisotnih uporabnikov". 

6. Časovna omejitev 

Za reševanje posameznega sklopa je na voljo naslednji maksimalni čas. Čas se prične meriti 
po aktivaciji posameznega sklopa. 
 

1 Drži – ne drži 10 min 

2 Prva pomoč 10 min 

3 Požarna preventiva 15 min 

3a Razumi gasilstvo (mladinci, 
pripravniki) 

10 min 

4 Poišči besede 10 min 

5 Križanka 10 min 

6 Poveži slike 10 min 

7 Spomin 10 min 

   

 Slikovna vprašanja (samo cicigasilci) 20 min 

 

7. Ocenjevanje 

Vsak pravilni odgovor prinese 1 točko  
Izjeme so:  
- vsaka pravilno vpisana beseda / besedna zveza pri požarni preventivi prinese 2 točki. 
- pri "razumi gasilstvo" se vrednost točk podvoji. 
 
Reševalec z več zbranimi točkami je uvrščen višje.  
7.1. Delitev mest 

V primeru delitve mest se uporabi naslednji prioritetni vrstni red nalog: 

https://skupnost.sio.si/
https://skupnost.sio.si/course/index.php?categoryid=1066


1) manj porabljenega časa na predmetih, kjer je mogoče pridobiti porabljen čas. 
 

8. Rezultati 

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani GZS (www.gasilec.net). 
 

9. Nagrade 

Medalje se ne podeljujejo, lahko pa jih izdelate mentorji sami. Praktične nagrade (družabna 
igra Gasilska brigada, zvezki, torbe z odsevnim trakom, obeski,…) bomo izžrebali naključnim 
udeležencem tekmovanja. 
 

10. Ostale informacije 

Tekmovanje poteka v duhu Fair playa. 

 
Morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa pa bodo objavljene na spletni strani GZS 
(www.gasilec.net). 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na gzslovenije@gasilec.net. 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
 
Predsednica MS GZS: Predsednik GZS 
Renata Rupreht, l.r. Janko Cerkvenik, l.r. 
 
Priloge, dostopne na spletni strani GZS: 
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/05/KVIZ.zip 

 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). 
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