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R A Z P I S 

za tekmovanje na 5. srečanju članic GZ Škofja Loka, ki bo 
 v soboto, 08. junija 2013, ob 14.00 uri na športnem igrišču na Zalem Logu. 

 

TEKMOVALNI DEL 

Tekmovalna enota je sestavljena iz 5 članic oz. tekmovalk. Pri vaji raznoterosti 
tekmovalke pred startom ŽREBAJO, na kateri tekmovalni progi bodo nastopile. 
TEKMOVALKE MORAJO POZNATI VSE NALOGE!  

1. VAJA RAZNOTEROSTI  

1. proga: VEZANJE VOZLOV 

Tekmovalka odide proti ciljni črti, kjer stoji stojalo z vrvjo dolgo 3 m , premera 8 mm s katero 
tekmovalka izdela vozel. Vrste vozlov so: jamborski vozel, tesarski vozel in tkalski vozel. 
Vozel mora biti obvezno narejen na stojalu. Pred startom sodnik postavi tablo z risbo enega 
od prej naštetih vozlov. Ko tekmovalka opravi nalogo nadaljuje pot čez ciljno črto. 

Ocenjevanje: 

• Nepravilna navezava vozla.                  5 točk 
• Tekmovalka vozla ni navezala.                10 točk 

2. proga: GAŠENJE Z VEDROVKO 

Tekmovalka vzame vedro z vodo in odide do vedrovke, vodo zlije v vedrovko, odvije tlačno 
cev in prične brizgati vodo v tarčo. Ko tarčo zruši, nadaljuje pot čez ciljno črto. Vedrovka bo z 
gumijasto cevjo in za vsako tekmovalko bo v cevi že voda. Tarča je prazna pločevinka barve 
ali plastenka z vodo. 

Ocenjevanje: 

• Tekmovalka je pri gašenju z vedrovko prestopila ognjeno črto  
s celim stopalom.                    5 točk 

• Tekmovalka ni zrušila tarče z vodo, ki jo je imela na razpolago.        10 točk 
 
3. proga: SPAJANJE B IN C CEVI S TROJAKOM 

Tekmovalka vzame trojak, ga odloži med kolobarje cevi in prične spajati cevi na ustrezne 
spojke na trojaku. Vrstni red spajanja ni pomemben. Ko tekmovalka opravi nalogo, nadaljuje 
pot čez ciljno črto. 



Ocenjevanje: 

• Tlačni C cevi nista pripeti na pravi izliv na trojaku.      5 točk 
• Nezapeta spojka – za vsak primer.        5 točk 

4. proga: NAVEZAVA SEKIRICE 

Tekmovalka odide do mesta navezovanja in naveže sekirico za dvig v višje nadstropje. Mala 
sekirica se naveže z vezalno vrvjo, ki mora viseti na stojalu. Ko tekmovalka opravi nalogo, 
nadaljuje pot čez ciljno črto. 

Ocenjevanje: 

• Nepravilna navezava orodja.                   5 točk 
• Tekmovalka orodja ni navezala.        10 točk 

5. proga: METANJE VRVI 

Tekmovalka odide do črte, ki je oddaljena 8 m od ciljne črte. Z eno roko vrže torbico z 
reševalno vrvjo v krog premera 1,5 m . Med metom tekmovalka ne sme prestopiti črte ( z 
celim stopalom ). Prav tako ne sme izpustiti vrvi iz rok, dokler torbica ne pade na tla. V 
kolikor je po padcu torbica izven kroga, se mora le-ta vsaj dotikati črte, sicer je napaka. Ko 
tekmovalka opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto. 

Ocenjevanje: 

• Preden je torbica padla na tla, je tekmovalka mejno črto 
     prestopila s celim stopalom.                                                      2 točki 
                
• Tekmovalka s torbico ni zadela začrtanega kroga;  
      za vsakih začetih 0,5 m oddaljenosti torbice od  
      zunanjega roba kroga ( dotik kroga še ni napaka ); 
      meri se od mesta, kjer je torbica udarila ob tla.            1 točka    
• Tekmovalka je nadaljevala pot proti ciljni črti preden  
      je torbica padla na tla.                                                                             2 točki 

          
K naštetim točkam se prištejejo še točke : 

• Čas za izvedbo vaje ( 1 sekunda )              1 točka 
• Govorjenje – za vsako tekmovalko.                5 točk 
• Tekmovalka je opravila delo druge.             10 točk 

Tekmovanje je organizirano na eni progi z eno sodniško ekipo. Merjenje pri vaji raznoterosti 
bo elektronsko, zato mora vsaka tekmovalka prečkati ciljno črto. Čas se ustavi, ko zadnja 
tekmovalka prečka ciljno črto. Orodje za tekmovanje priskrbi organizator. 

2. VLEČENJE TLAČNIH CEVI 

Orodje in oprema za vajo: 3 x C cev napolnjene z vodo, 1 x C ročnik na zasun.  

Sestava tekmovalne enote: Ekipo sestavlja 5 članic. 

 

 



Nastop tekmovalne enote 
Tekmovalke se postavijo na startno mesto ( ob cevi z ročnikom ). Na znak starterja 
poskušajo čim hitreje razvleči cevi do ognjene črte, ki je oddaljena 30 m . Tekmovalke lahko 
cevi vlečejo poljubno oziroma se pri vlečenju same razporedijo vzdolž treh cevi.  

Vaja je končana, ko tekmovalka z ročnikom z obema nogama prestopi ognjeno črto. 

Ocenjevanje vaje:  

• Vsaka sekunda izvedene vaje                1 točka 
• Prehiter start (start katere izmed tekmovalk pred znakom                            

sodnika –  prvič    opomin )                                                                2 točki 
• Govorjenje tekmovalke med vajo - za vsako tekmovalko            5 točk 

3. TEORETIČNI DEL 

Po končanem praktičnem delu sledi za vsako ekipo teoretični del. Vprašanja bodo 
izbirnega tipa – vse tekmovalke odgovarjajo na eni testni poli.  

Teme po priloženem gradivu: 

- vprašanja za teoretični test na gasilskih tekmovanjih za memorial Matevža Haceta – 
vprašanja od 1 do 50 ( spletna stran: http://gasilec.net )  

- vprašanja iz kronike PGD Zali Log 

Ocenjevanje: 

• Napačen odgovor – za vsak primer.               1 točka 

Začetno število točk je 1000. Dodatnih točk na leta ni. Odštevajo se napake pri delu, časi 
izvedbe vaj in nepravilni odgovori pri teoretičnem delu.  

Za osvojena prva tri mesta se podelijo pokali. V primeru, da več ekip doseže isti rezultat, se 
upošteva čas izvedbe vaje. 

Na tekmovanju smejo nastopiti tekmovalke letnika 1997 in starejše. Vsaka tekmovalka 
lahko nastopi le v eni ekipi. 

Tekmovalna ekipa mora imeti gasilske članske izkaznice ali osebne izkaznice (osebni 
dokument s sliko).  

Članice morajo biti oblečene v delovno uniformo, klasične ali športne čevlje, obvezna je 
kapa.  

Vrstnega reda za tekmovalne ekipe ne bo. Ko ekipa prispe, se prijavi pri komisiji A in 
nadaljuje s tekmovanjem.  

Prevoz organizirajo društva sama. 

PRIJAVA EKIP: 

Rok prijav za tekmovalne ekipe je 5. junij 2013 na info@gzveza-skofjaloka.si ali po telefonu 
04 / 513 17 13. Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavi neomejeno število ekip.  

http://gasilec.net
mailto:info@gzveza-skofjaloka.si


V primeru, da se katera izmed prijavljenih ekip tekmovanja ne bo udeležila in neudeležbe ne 
bo sporočila do petka, 7. junija zjutraj, se jim bodo obračunali stroški enako kot ostalim 
udeleženim ekipam.  

Želeli bi, da tekmovanje poteka po načrtu in da se ekip, ki jih ne bo, ne čaka. 

Prisrčno vabljene v čim večjem številu. 

 

 

Tajnik:        Predsednica komisije za članice:  

Marijan Jereb l. r       Andreja Lušina  l. r.  

 

 

 

Priloge: 

• Skica tekmovalnih prog za raznoterosti  
• Prijavni list, ki ga ekipa odda ob prijavi na komisiji A 
• Kronika PGD Zali Log 

 

 
 

 
  
 



 

1. VAJA RAZNOTEROSTI ZA ČLANICE 

Priloga št. 1: 

 

 

 

 

 



 
PRIJAVNI LIST 

5. SREČANJE ČLANIC GZ ŠKOFJA LOKA 

Zali Log, 08. JUNIJ 2013 

 

PGD________________________ 

 

 EKIPA IME IN PRIIMEK LETNICA 
ROJSTVA 

1. Vodja ekipe  
 

 

2. Članica   

3. Članica   

4. Članica   

5. Članica   

 

                                                                                        Poveljnik PGD: 

_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PGD ZALI LOG 
 
PGD Zali Log je bilo ustanovljeno 15. maja 1938 v prostorih Ljudske šole na Zalem Logu. 
Ustanovitev prostovoljne gasilske čete, kot se je takrat imenovala, je bila sad želja ljudi tega 
kraja.  
 
V gasilsko četo se je ob ustanovitvi vpisalo 23 izvršujočih in 17 podpornih članov. Člani 
prvega gasilskega odbora so bili: Florjančič Matevž kot predsednik, Kristan Janez kot tajnik, 
poveljnik Kovač Anton, ter ostali člani odbora: Lavtar Janez, Egart Gregor, Zupanc Anton, 
Veber Janez, Demšar Stanko, Zupanc Franc, Kenda Jernej, Mihelčič Leopold, Habjan Peter 
in Mediževec Janez. Na teh ljudeh je ležala skrb, da je gasilska četa na Zalem Logu res 
polno zaživela. To pomeni, da se je opremila z najnujnejšo opremo ter se strokovno 
usposobila za delo, zaradi katerega je bila ustanovljena. 
 
Že v prvem letu obstoja je bila nabavljena najnujnejša oprema, predvsem motorne brizgalne 
cevi in delovne obleke. Odbor je pri vseh vaščanih Zalega Loga in okoliških vasi naletel  na 
razumevanje in pomoč pri zbiranju sredstev za nabavo opreme, ki je omogočila uspešno 
intervencijo v primeru nesreče. 
 
Gasilska četa je z novo opremo pridno vadila in bila že v prvem letu klicana na pomoč. Večjih 
požarov od ustanovitve do začetka druge svetovne vojne ni bilo. Kakor mnoge druge, je tudi 
to človekoljubno organizacijo za dolgo dobo prekinila 2. svetovna vojna.  
 
Vendar se je gasilstvo na Zalem Logu po vojni zopet organiziralo in se seveda tudi odzivalo 
»Na pomoč!«. V letih po vojni so doživeli eno največjih požarnih nesreč v delovanju društva. 
Gorelo je sredi vasi »Pri Žlajfarju«. Hiša je sicer pogorela, vendar so bile od ognja 
obvarovane sosednje hiše, ki bi se brez uspešnega dela verjetno vžgale, v najslabšem 
primeru pa bi  lahko pogorela cela vas.  
 
Drugi velik požar je bil leta 1975, ko je gorela cerkev. Požar je povzročil ogromno škodo, 
vendar je prizadevnim gasilcem uspelo, da se požar ni razširil še v notranjost cerkve in 
zvonik, ter sosednje domačije.  
 
Na začetku društvo ni imelo svojih prostorov za shrambo orodja in druge opreme, zato so to 
hranili na domovih posameznikov. Po vojni je društvo dobilo v najem gasilni prostor in 
zgradilo lesen strop za sušenje cevi. Tudi ta prostor ni bil primeren z vse potrebe, saj se je 
dejavnost in članstvo iz leta v leto povečevalo. Razumljiva je torej želja takratnega vodstva, 
da pridobijo ustrezen prostor v trajno last. Odločili so se za gradnjo gasilskega doma. Leta 
1952 so pričeli z zbiranjem lesa pri kmetih in pripravo drugega gradbenega materiala. 
Zemljišče za stavbo je društvu podarila Marica Veber. Leta 1953 je bil gasilski dom v grobem 
dograjen, v naslednjih letih po so bila opravljena še nekatera dela in odplačani so bili dolgovi. 
 
Društvena dejavnost je potem  nekoliko zamrla. Šele z izvolitvijo nekaterih mlajših članov je 
društvo dobilo nov zagon, predvsem pa se je okrepilo delo operativnega članstva. 
Usposabljanje na vajah in obiski raznih tečajev večjega števila članov, je okrepilo strokovno 
raven članstva. 
 
Ob 30-letnici delovanja je s pomočjo prispevkov društvo razvilo svoj prvi društveni prapor. 
 
Leta 1972 je bila ustanovljena ženska desetina, leto kasneje pa tudi pionirske desetine.  
 
Leta 1973 je bila nabavljena nova motorna brizgalna. 
 



 
 V  letu 1975  se je nabavil nov gasilski kombi IMV 1600, seveda s prispevki občanov in 
polovičnim prispevkom OGZ Škofja Loka.  
 
V letih 1977-78 so bila na domu opravljena večja gradbena dela. Namesto dotrajanega 
lesenega stolpa, je bil zgrajen nov zidan stolp. Preuredila se je tudi notranjost doma, tako da 
se je s pozidavo predelne stene ločilo orodišče in pridobila sejna soba, ki je služila tudi za 
dejavnost drugih, ker takrat še nismo imeli Kulturnega doma. 
 
Leta 1988 so bila spet večja obnovitvena dela na gasilskem domu. Zamenjana so bila okna, 
narejen nov omet, lesena obloga in montirana nova kovinska vrata v orodišče.  
 
Leta 1993 je društvo nabavilo 2700 litrsko cisterno. Slovesen prevzem in hkrati blagoslovitev 
kipa sv. Florijana je bil leta 1994.  
 
V letu 1996 je društvo začelo s postopnim zbiranjem finančnih sredstev za nabavo novega 
gasilskega vozila. Ob pomoči občanov, občine Železniki in številnih drugih darovalcev je bil 
leta 1998 ob 60-letnici društva slovesno predano v uporabo.  
 
Leta 2007 so vas prizadele katastrofalne poplave. Poleg domačih gasilcev so posledice 
pomagali odpravljati tudi gasilci in gasilke iz cele Slovenije. 
 
V letu 2008 je društvo praznovalo 70-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so razvili tudi nov 
prapor. 
 
V letu 2012 so nabavili novo motorno brizgalno Ziegler. 
 
Danes je v društvo vpisanih 149 članov. 
 
Društvo pokriva naselja: Zali Log, Potok, Osojnik, Zala, Ravne, Torka, del Martinj Vrha in del 
Davče, v krajevni skupnosti Železniki. V vasi Potok pa imajo tudi gasilsko trojko. 
 
 


