
 

VSEBINE OPRAVLJANJA VEŠČIN 

 

V programih za usposabljanje mladine so poleg strokovnih vsebin zajete tudi veščine. Za 

vsako spretnostno področje pa je tudi program vsebin, ki jih posameznik mora osvojiti. Po 

kategorijah gasilskih pionirjev in gasilske mladine imamo naslednje veščine s predloženo 

vsebino. 

 

MLAJŠI PIONIR 

 

PREVENTIVEC 

1. Poznati mora preventivne ukrepe v naravi ali na letovanju ali taborjenju. 

2. Poznati mora preventivne ukrepe v gasilskem domu. 

3. Poznati mora preventivne ukrepe v stanovanju. 

4. Napisati mora 5 preventivnih gesel. 

5. Narisati mora 5 risbic na temo Preprečujmo požare. 

6. Sodelovati mora na kvizu s preventivno vsebino. 

 

PLAVALEC 

1. Osvojiti mora značko bronastega delfinčka. 

2. Preplavati mora 100 m. 

3. Poznati mora vsaj 3 igre v vodi, ob vodi ali pod vodo. 

4. Potopiti se mora pod gladino in pobrati kamenje (ali predmet) iz vode. 

5. Plavati mora znati 2 plavalna sloga. 

6. Poznati mora nekaj pravil reševanja iz vode. 

7. Poznati mora nekaj osnovnih pravil znanja za učenje neplavalcev. 

Veščina se prizna, če ima opravljen tečaj za plavalce in osvojen bronasti delfinček (prinese 

potrdilo o osvojenem bronastem delfinčku.) 

 

KOLESAR 

1. Poznati mora dele kolesa. 

2. Poznati mora pravila za pravilno opremljeno kolo. 

3. Osvoji spretnostne naloge na poligonu za kolesarje (vsaj 3 naloge). 

4. Opraviti mora izlet s kolesom v dolžini 5 km (10 km je preveč, saj jih pri kolesarskem 

izpitu naredijo bistveno manj). Na cesto brez spremstva odraslih ne sme iti, dokler 

nima opravljenega izpita (en mentor ima največ 7 tečajnikov). 

5. Poznati mora prometne predpise za kolesarja. 

6. Znati mora zakrpati zračnico na kolesu. 

Veščina se prizna, če ima opravljen izpit za kolesarja (prinese potrdilo o opravljenem 

kolesarskem izpitu). 

 

STAREJŠI PIONIR 

 

KURIR 

1. Prehoditi mora 10 km v enem dnevu. 

2. S kolesom mora prevoziti 30 km (definirati: ali v spremstvu mentorja, način kontrole). 

3. Preplavati mora 100 m. 

4. Poznati mora vsaj 20 topografskih znakov. 



5. Za sestanek v PGD mora kurir vabljenim razdeliti vabila. 

  

ARHIVAR 

1. Voditi mora arhivske zapiske svoje desetine – eno leto. 

2. Urejati mora mladinsko knjižnico v PGD. 

3. Iz časopisov izrezuje vse zapise o požarih in nesrečah v svojem okolju – eno leto. 

4. Spremlja nove izdaje gasilske literature. 

5. Prebira revijo Gasilec (lahko tudi druge revije s področja požarne osveščenosti) in 

seznanja svoje prijatelje v desetini z novostmi mladine. 

6. Seznaniti se mora z vodenjem evidence izposojanja knjig. 

 

NARAVOSLOVEC – GOZDAR 

1. Poznati mora vsaj 10 drevesnih vrst, ki rastejo v njegovem okolju (območje PGD). 

2. V svojem okolju mora poznati potoke in reke. 

3. V svojem okolju mora poznati naravovarstvena pravila. 

4. Sodelovati mora v eni od očiščevalnih akcij v svojem okolju. 

5. Poznati oziroma obiskati mora gozdno učno pot (na območju svoje GZ). 

6. Napisati mora prispevek na temo Varujmo naše okolje. 

7. Seznaniti se mora s požari v gozdu, posledicami požara in črpanjem vode v primeru 

požara (požarni bazeni). 

8. Poznati mora načine zaščite pred klopi. 

 

LIKOVNIK 

1. Našteti mora osnovne barve, barvni krog in 5 svetovnih umetnikov. 

2. Poznati mora vsaj 5 različnih likovnih tehnik. 

3. Izdelati mora 5 različnih izdelkov v različnih likovnih tehnikah. 

4. Ilustrirati mora zgodbo s preventivno vsebino (strip). 

5. Obiskati mora galerijo in si ogledati razstavo. 

6. Z likovnim izdelkom mora sodelovati na likovnem natečaju, ki ga razpiše PGD, GZ, 

regija ali GZS. 

 

 

MLADINEC 

 

BOLNIČAR 

1. Poznati mora vsebino torbice za prvo pomoč. 

2. Znati mora nuditi prvo pomoč pri manjših ranah. 

3. Znati mora imobilizirati roko in nogo. 

4. Vedeti mora, kje je na območju njegovega PGD najbližja postaja prve pomoči oz. kje 

je najbližji zdravnik  

5. Koga pokličemo in kaj sporočimo ob poškodbi? 

Veščina je priznana, če nekdo opravlja vozniški izpit in prinese potrdilo o opravljeni prvi 

pomoči. 

 

VODIČ 

1. Poznati mora znamenitosti kraja in zgodovino svojega PGD. 

2. Poznati mora vse poti, ki vodijo skozi kraj, kjer prebiva – smeri poti. 

3. V bližnji okolici (vsaj območje GZ) mora poznati vse pomembnejše objekte (npr. 

zdravstveni dom, banka, pošta, policijska postaja, muzej …).  

4. Voditi mora izlet za mlade v okolico. 



5. Opraviti mora izlet s kolesom za skupino, v kateri sodeluje v PGD. 

6. Opraviti mora pohod s skupino ali pohod za mlade v PGD 

 

RAČUNALNIČAR 

1. Poznati mora osnove računalništva. 

2. Poznati mora osnove Worda, Excela, Power Pointa … na računalniku. 

3. Na računalniku mora napisati program dela z mladimi v PGD – v tabelni mreži. 

4. Na računalniku mora izdelati gasilski simbol za svojo desetino ali za mlade.  

5. En prispevek objavi na spletni strani oz. nekje na portalu. 

Veščina se prizna, če obiskuje krožek računalništva ali izbirni predmet na izbrano veščino na 

šoli. 

 

NOVINAR – FOTOGRAF 

1. Napisati mora en članek za revijo gasilec. 

2. Sodelovati mora s prispevki v lokalnem časopisu ali v šoli na oglasni deski oz. 

šolskem časopisu. 

3. Pripraviti mora prispevek z gasilsko tematiko za lokalni radio. 

4. Napisati mora zapisnik sestanka mladih v PGD. 

5. Poznati mora fotografski aparat in pravila fotografiranja. 

6. Izdelati mora fotografijo, ki jo je sam posnel (preko računalnika). 

7. Skrbeti mora za objavo fotografij o delu mladih na spletni strani svojega PGD. 

8. Urediti mora novinarski (dopisniški) kotiček za mlade v PGD. 

 

GLASBENIK 

1. Prepoznati in našteti mora vsaj 10 instrumentov. 

2. Poznati in zapeti mora 5 narodnih (ljudskih) pesmi. 

3. Prepoznati in zapeti mora slovensko himno. 

4. Zaigrati mora 5 poljubnih skladb na poljuben instrument. 

5. Skrbeti mora za glasbeno popestritev v PGD. 

Veščina se prizna, če obiskuje izbirni predmet na izbrano veščino na šoli ali če obiskuje 

glasbeno šolo (vsaj 3 leta). 

 



OZNAKE VEŠČIN ZA PIONIRJE IN MLADINCE V GASILSKIH 

ORGANIZACIJAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


