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GASILSKIM ZVEZAM  

ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 

 

Zadeva: DRŽAVNO GASILSKO TEKMOVANJE 2021 

Spoštovani.  

 

Sporočamo vam, da bo Državno gasilsko tekmovanje v Celju potekalo 5. in 6. junija 2021: 

- v soboto, 5. junija 2021: mladinsko in 

- v nedeljo, 6. junija 2021: člansko. 

Tekmovanje bo za vse tekmovalne discipline potekalo na Atletskem stadionu Kladivar v Celju, 

razen za starejše gasilce in gasilke na stadionu Skalna klet v Celju.  

 

Državno tekmovanje bomo izvedli v prilagojeni obliki glede na epidemiološko situacijo. 

Tekmovalne enote izvedejo tekmovalne discipline in zapustijo tekmovalni prostor. 

Otvoritvene in zaključne slovesnosti ne bo, tudi prehrana tekmovalnih enot ne bo 

organizirana.  

 

PRIJAVE TEKMOVALNIH ENOT  

Zbiranje predprijav tekmovalnih enot na državno tekmovanje je zaključeno. V prilogi vam 

pošiljamo seznam predprijavljenih tekmovalnih enot. 

V kolikor se katera od tekmovalnih enot ne bo udeležila državnega tekmovanja, prosimo, da 

nam to čimprej sporočite na e-naslov: adriana.cividini@gasilec.net     

 

Vsi tekmovalci morajo izpolnjevati starostne pogoje glede na kategorijo v letu izvedbe 

državnega tekmovanja, torej v letu 2021. 

 

Prijave za državno tekmovanje bodo v VULKANU možne do 31. 5. 2021: 

 

- za tekmovalne enote pionirk, pionirjev, mladincev, mladink:  
Državno gasilsko tekmovanje 2021 - mladinsko; 
- za tekmovalne enote članov A, članic A, članov B - CTIF, članic B – CTIF:  
Državno gasilsko tekmovanje 2021 - člani in članice; 
- za tekmovalne enote starejših gasilcev in gasilk na tekmovanje:  
Državno gasilsko tekmovanje 2021 – starejši gasilci in gasilke; 
- za tekmovalne enote poklicnih članov A in B:  
Državno gasilsko tekmovanje 2021 – poklicni A in B. 

http://www.gasilec.net/
mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net
mailto:adriana.cividini@gasilec.net
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Zelo pomembno je, da tekmovalne enote uporabijo enako ime tekmovalne enote, kot je v 

priloženem seznamu. Izbrati je potrebno pravo kategorijo in prijaviti tekmovalce, ki bodo na 

tekmovanju res tekmovali. Izjemoma bodo možne menjave tekmovalcev na komisiji A. Vsi 

tekmovalci morajo imeti pred prijavo izdane gasilske izkaznice. 

Po prijavi enote v Vulkanu s strani PGD, mora prijavo odobriti še gasilska zveza. 

 

Tekmovalne enote morajo na komisijo A prinesti natisnjen prijavni list iz Vulkana ter gasilske 

izkaznice. V primeru zamenjave člana, mora biti na prijavnem listu to ročno popravljeno.  

Novi tekmovalec pa mora ustrezati vsem pogojem razpisa oziroma dodatnih navodil. 

 

Tekmovalne enote prosimo za točnost pri prijavi na komisiji A in pri posameznih vajah. Kljub 

epidemiološki situaciji prosimo tekmovalne enote, da so v bližini tekmovalnega prostora pol 

ure pred predvideno prijavo na komisiji A. 

 

Časovnica tekmovanja bo objavljena na spletni strani  www.gasilec.net  do 25. 5. 2021. 

Upoštevati je potrebno čas, ki bo na razpolago za posamezno vajo.  

 

 

ORODJE IN OPREMA 

Fotografije orodja in opreme smo objavili na spletni strani: https://gasilec.net/tekmovanja/  

Objavljen je tudi načrt prog. 

 
- MLADINSKO: 

 
Pionirji in pionirke morajo biti za izvedbo vaj oblečeni v gasilske  delovne obleke s kapo (pri 
štafeti brez kape), obuti v športne copate ter imeti tekmovalne oznake.  
 
Mladinci in mladinke pa morajo biti pri vajah oblečeni v gasilske delovne obleke, imeti čelade 
(pri štafeti brez čelade), obuti v športne copate ter imeti tekmovalne oznake - številke. 
 
Vse tekmovalne enote lahko tekmujejo v novih ali starih delovnih oblekah, ali v kombinaciji 
le-teh. 
Pionirji in mladinci lahko tekmujejo tudi v delovnih hlačah in srajcah z oranžnimi žepi ali pa v 
delovnih hlačah in novih tipiziranih polo majicah, vendar morajo biti enotno opremljeni. 
 

- ČLANSKO: 

 

Člani in članice, starejši gasilci in gasilke 

Tekmovalci morajo biti oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s 

čelado in delovnim pasom s karabinom. Čevlji morajo biti temne barve, lahko so iz usnja ali 

umetne mase. Priporočljiva je obutev, oprijemajoča gležnjev. Jekleni žebljički ali čepi na 

podplatih niso dovoljeni. Imeti morajo tekmovalne oznake.  

http://www.gasilec.net/
https://gasilec.net/tekmovanja/
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Oprema članov posamezne tekmovalne enote mora biti enotna (vsi enake čelade, vsi stare 

delovne pasove oz. vsi tipizirane delovne pasove; vsi brez rokavic oz. vsi z rokavicami).  

 

Vse tekmovalne enote lahko tekmujejo v novih ali starih delovnih oblekah, ali v kombinaciji 

le-teh.  

 

Na povezavi je objavljen sklep Poveljstva GZS glede čelad za članske kategorije in starejše 

gasilce: https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/03/Celade-priloga.pdf 

 

Starejše gasilke lahko IZJEMOMA tekmujejo s čelado civilne zaščite oz. delovno čelado.  

 

 

TEKMOVALNE DISCIPLINE 

Vse tekmovalne discipline so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 

tekmovalnih disciplin (GZS, 2019). 

 

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije na 16. seji dne 24. 9. 2020 sprejelo sklep glede podaljšanja 

pogojev za 1 leto:  

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/11/Gasilska-tekmovanja_podaljsanje-

pogojev_sprejeto_24092020.pdf 

 

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije na 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo sklep, da se Iz razpisa 

Ciklusa državnega tekmovanja 2019-2020, ki je bil podaljšan do leta 2021, za kategorije 

pionirjev, pionirk, mladincev in mladink izbriše pogoj: Tekmovalec lahko v enem razpisnem 

obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021) tekmuje le za eno PGD.  

 
To pomeni, da lahko v društvih, kjer imajo težave s sestavo pionirskih in mladinskih 
tekmovalnih enot zaradi spremembe leta državnega tekmovanja, tekmovalce nadomestijo 
tudi s tekmovalci, ki so v tem ciklusu tekmovanj 2019-2021 že tekmovali na tekmovanju GZ 
ali regijskem tekmovanju za drugo PGD. 
 

 

PIONIRJI IN PIONIRKE – Atletski stadion Kladivar:  

Tekmovalne enote pionirjev in pionirk spremlja po en mentor. Pomaga tudi pri pripravi proge. 
Med izvajanjem vaje počaka pri mizi ocenjevalne komisije. Mentor je poleg desetarja in 
predsednika ocenjevalne komisije tudi sopodpisnik ocenjevalnega lista.  
 
    - vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) 

Merjenje vaje z vedrovko bo ELEKTRONSKO (str. 38-39). 

    - štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42) 

Pri štafeti bo VZPOREDNI START dveh tekmovalnih enot hkrati.  

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/03/Celade-priloga.pdf
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/11/Gasilska-tekmovanja_podaljsanje-pogojev_sprejeto_24092020.pdf
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/11/Gasilska-tekmovanja_podaljsanje-pogojev_sprejeto_24092020.pdf
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Merjenje štafete bo ELEKTRONSKO. Znak za start bo elektronski PISK, s čimer se začne meriti 

čas vaje. Konec vaje je, ko zadnji tekmovalec prekine žarek na ciljni črti. 

    - vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 282) 

 

MLADINCI IN MLADINKE – Atletski stadion Kladivar : 

Tekmovalne enote mladincev in mladink spremlja po en mentor do ocenjevalne komisije na 

progi.  

 
    - vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 58) 

Pri vaji z ovirami bo VZPOREDNI START dveh tekmovalnih enot. POVELJE ZA START bo 
predvajano PREKO OZVOČENJA. 
 
Tekmovalec št. 1 izda povelje »Za orodjem zbor« in prijavi predsedniku ocenjevalne komisije 
nastop tekmovalne enote. Po opravljenem poročilu in odobritvi predsednika ocenjevalne 
komisije sledi povelje preko ozvočenja: »Sledi povelje: Mirno, Na desno«. Tekmovalci se 
obrnejo v smer napada v koloni po dva. Tekmovalec št. 1 stoji ob enoti. Sledi povelje preko 
ozvočenja: »Pozor« ter »Žvižg«. 
 
Povelje za vajo z ovirami je objavljeno na spletni strani:  
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/05/MLADINCI-VV-START.mp3 
 
Merjenje vaje z ovirami bo ELEKTRONSKO (str. 76-77). 

    - štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 85) 

Pri štafeti bo VZPOREDNI START dveh tekmovalnih enot hkrati. Merjenje štafete bo 

ELEKTRONSKO. Znak za start bo elektronski PISK, s čimer se začne meriti čas vaje. Konec vaje 

je, ko zadnji tekmovalec prekine žarek na ciljni črti. 

    - vaja razvrščanja (str. 286) 

 

ČLANI IN ČLANICE – Atletski stadion Kladivar: 

 

- vaja z motorno brizgalno (str. 114) 

Pri vaji z motorno brizgalno bo VZPOREDNI START štirih tekmovalnih enot.  

POVELJE ZA START bo predvajano PREKO OZVOČENJA.  

Na startu vseh prog za vajo z motorno brizgalno bodo PREPROGE (str. 116-118). 

Merjenje vaje z motorno brizgalno bo ELEKTRONSKO (str. 155).  

 

Po postavitvi ocenjevalne komisije pred tekmovalno enoto izstopi D tri (3) korake naprej 

pred predsednika ocenjevalne komisije in preda poročilo predsedniku ocenjevalne komisije: 

»Tekmovalna enota PGD … je pripravljena za izvedbo vaje.« Po odobritvi predsednika 

ocenjevalne komisije se vrne na svoje mesto v tekmovalni enoti.  

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/05/MLADINCI-VV-START.mp3
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Sledi povelje preko ozvočenja: "Enote, pripravite se". D tekmovalne enote stopi štiri (4) 

korake naprej, se obrne v levo, nato sledi povelje preko ozvočenja: »Sledi povelje: Požarni 

objekt naravnost, odvzem vode iz potoka, dve B-cevi do trojaka, po dve C-cevi, 1. in 2. … 

Žvižg!«.  

 

Povelje za vajo z motorno brizgalno je objavljeno na spletni strani:  

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/05/CLANI-MB-START.mp3 

 

- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 166) - brez rova 

Pri štafeti bo VZPOREDNI START dveh tekmovalnih enot hkrati.  

Merjenje štafete bo ELEKTRONSKO. Znak za start bo STREL STARTNE PIŠTOLE, s čimer se 

začne meriti čas vaje. Konec vaje je, ko zadnji tekmovalec prekine žarek na ciljni črti. 

 

-  vaja razvrščanja (str. 286) 

 

 

STAREJŠI GASILCI IN GASILKE – Stadion Skalna klet: 

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 254) 

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 272) 

 

 

VODENJE IN OBJAVA REZULTATOV 

Vodenje rezultatov bo potekalo vzporedno v dveh programih, v novi spletni aplikaciji in 

obstoječem  Programu za tekmovanja. Neuradni rezultati bodo ves čas tekmovanja vidni na 

spletni strani https://firegames.si in bodo vse do pol ure po zaključenem tekmovanju 

NEURADNI. Uradni rezultati bodo po zaključenem tekmovanju objavljeni na spletni strani 

www.gasilec.net  

Vsak desetar oz. mentor pri pionirskih kategorijah bo prejel pri A komisiji črtno kodo, ki bo v 

nadaljevanju služila kot njegov elektronski podpis pri ocenjevalnih komisijah za novo 

aplikacijo. 

 

BILTEN TEKMOVANJA 

Bilten tekmovanja bo pred tekmovanjem objavljen na spletni strani, tiskano izdajo pa bodo 

tekmovalne enote prejele ob izhodu iz tekmovalnega prostora. 

 

POKALI, MEDALJE, ZNAČKE, PRIZNANJA 

Nagrade za najboljše tekmovalne enote ter tekmovalne značke in priznanja za vse 

tekmovalne enote bomo podeljevali naknadno oz. pošiljali po pošti.  

 

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/05/CLANI-MB-START.mp3
https://firegames.si/
http://www.gasilec.net/
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SODNIKI 

Predlog tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij je v postopku potrjevanja s strani 

sodnikov.  

Zbor vseh sodnikov bo oba dneva ob 7.00 uri na tekmovalnem prostoru. Sodniki morajo biti 

opremljeni v skladu s pravili, imeti izkaznico in značko sodnika ter štoparico.  

 

Usposabljanje vseh sodnikov bo potekalo na daljavo v torek, 25. 5. 2021, z začetkom ob 
19:00 uri preko videokonferenčnega okolja Miteam. Nadaljnja navodila bodo sodniki prejeli 
po e-pošti. 

 
Dodatno usposabljanje za vse predsednike ocenjevalnih komisij in dodatnih sodnikov na 
progah bo potekalo v sredo, 2. 6.2021, od 17:00 ure dalje v prostorih PGD Nova Cerkev, Nova 
Cerkev 21d, 3203 Nova Cerkev. Tema usposabljanja bo uporaba spletne aplikacije za vodenje 
rezultatov. Vabilo bo še ločeno poslano navedenim sodnikom po e-pošti. 

 
Za najbolj oddaljene sodnike in tiste, ki sodijo oba dneva, bomo organizirali nočitve, o čemer 
bomo posamezne sodnike kontaktirali p e-pošti.  

 

Sodniki na tekmovanju nosijo maske. 

Sodniki morajo biti povsem zdravi (brez bolezenskih znakov kot so vročina, nahod, kašelj, 

boleče grlo, vnete oči, slabo počutje, driska, ipd.). 

S seboj morajo imeti tudi kopijo enega izmed naslednjih dokazil (povzeto iz odloka Vlade RS): 

- negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni; 

- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema 

drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali 

proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od 

prejema prvega odmerka cepiva; 

- potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši 

od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev; 

- upošteva se tudi dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema 

prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 

Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 

Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni. 

- Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma dokazila o cepljenju, ki so bila izdana v 

državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali 

pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za 

mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

(NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. 

 

 



7 / 7 

Gasilske zveze prosimo, da vaše tekmovalne enote in sodnike seznanite z vsemi informacijami 

in jim dostavite gradivo. 

 

Prosimo, da jih opozorite na spremljanje spletne strani www.gasilec.net, na kateri bomo 

objavljali vse aktualne informacije in morebitna dodatna navodila.  

 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

            Poveljnik: 

                        Franci Petek 

                                                                                                                                  
           

         

      

http://www.gasilec.net/

