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R A Z P I S 
 

za tekmovanje na 3. srečanju članic GZ Škofja Loka, ki bo  
 v soboto, 04. junija 2011, ob 18.00 uri na športnem igrišču na Trebiji. 

  
 
 
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 CEVI 
Tekmovalka gre do črte, kjer je postavljena 15 m dolga C cev, dvojno zvita in brez cevnega nosilca. 
Spojke morajo biti obrnjene v smeri napada. Vzame cev in jo razvije v metrskem pasu v skladu s 
pravili o metanju cevnih kolobarjev. ( vržena cev se ne razvleče po celi dolžini ) Med metanjem cevi, 
mora v eni roki držati oba konca cevi za spojkama. Ko tekmovalka opravi nalogo, nadaljuje pot čez 
ciljno črto. 
 
Ocenjevanje: 

• Cev je pri metanju skrenila zunaj metrskega pasu.      5 točk 
• Cev se ne razvije po celi dolžini oziroma rep koluta se dotika cevi.    5 točk 
• Tekmovalka je pri metanju cevi prestopila ognjeno črto s celim stopalom.   5 točk 
• Tekmovalka med metanjem cevi ne drži v eni roki obeh koncev cevi.   5 točk 

 
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 

 
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 
101 do 151 ( spletna stran: http://gasilec.net )  

http://gasilec.net


 
- vprašanja iz zgodovine Trebije 
  
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 1995 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 30. maj 2011  na info@gzveza-skofjaloka.si ali po telefonu 04/ 513 

17 13.   Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavi neomejeno število ekip.  

V primeru, da se katera izmed prijavljenih ekip tekmovanja ne bo udeležila in neudeležbe ne bo 

sporočila do petka, 3. 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: 
     
     Neža Kopač l. r                                                                               Alenka Lotrič l. r.  
     

 
Priloge: 

• Skica tekmovalnih prog za raznoterosti  
• Prijavni list, ki ga ekipa odda ob prijavi na komisiji A 
• Opis vasi Trebija in PGD Trebija 

 
 

mailto:info@gzveza-skofjaloka.si


 
1. VAJA RAZNOTEROSTI ZA ČLANICE 
 
 
Priloga št. 1: 
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PRIJAVNI LIST 

 
3. SREČANJE ČLANIC GZ ŠKOFJA LOKA 

 
TREBIJA, 04. JUNIJ 2011 

 
                 PGD________________________ 
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TREBIJA 

 
Trebija je razložena vas z gručastim jedrom nad izlivom potoka Trebišnika v reko Poljansko 
Soro. Leži v Poljanski dolini med Žirmi in Gorenjo vasjo. 

Je majhna, a čudovita vas s približno 200 prebivalci. Ime je dobila že takrat, ko je bilo v Žireh 
še jezero. Voda je odtekala po dolini in s tem nosila razno vejevje. Ljudje v tem kraju so 
hosto trebili in po tem trebljenju je vas dobila ime. 

Pod mostom čez Poljansko Soro je hipotermalni izvir s stalno temperaturo vode 18 stopinj C, 
nad reko pa se nahajajo počitniške hišice. 
S Trebije pelje cesta v Staro Oselico, ki se nahaja pod Ermanovcem (1026m), ob katerem je 
planinska koča (968m). Tam se nahaja tudi farna cerkev Sv.Pavla iz 17.stoletja. Vas se lahko 
pohvali z več znamenitostmi kot so: kapelica pri Županu, ki je stara preko 100 let, hiša Pr’ 
Jejlari, ki spada pod spomeniško varstvo... Ob glavni cesti proti Žirem stoji spomenik padlim 
borcem v drugi svetovni vojni. Ob njem stoji nekoč mogočni dom Pod Planino v katerem se je 
nekoč nahajal daleč naokrog znani disco. Sedaj pa so na njem že vidne sledi časa. 

V vasi so je veliko podjetij: Na gričku d. o. o., Primas d. o. o., Kamnoseštvo Kumer, Elektro 
Primožič, Ikarus, Steklarstvo Logar, itd. 

Na Trebiji deluje tudi Prostovoljno gasilsko društvo, Kulturno športno društvo Škribovc.  
Mladina v vasi svoj prosti čas preživlja na igrišču, kjer igrajo košarko, nogomet in podobne 
športne igre. 

KS Trebija pa obsega naslednje vasi: Podgora, Trebija, Fužine, Kladje in Stara Oselica. 

Zgodovina PGD Trebija 

Začetki ustanovitve gasilskega društva segajo v leto 1930, ko je tedanji učitelj OŠ na Trebiji, 
g. Jože Krapš predlagal, da bi ustanovili nestrankarsko gasilsko društvo, katero bi bilo v 
pomoč ljudstvu v primerih požara. Člani naj bi se kulturno udejstvovali s prirejanjem iger in 
drugih zabavnih dogajanj. Jeseni leta 1932 je g. Krapš začel pripravljati ustanovitev 
gasilskega društva. Na našem območju, ne glede na pripadnost strank, je obiskal vse 
vidnejše tovariše. Vsi so takoj pokazali veliko zanimanje za ustanovitev gasilskega društva. 
Največjo pozornost so posvetili pridobitvi novih članov. Na ustanovnem občnem zboru, 
25.1.1933 je bilo prisotnih že 34 novih članov.  

Zaradi pomanjkanja sredstev ob ustanovitvi so takoj aktivno pričeli zbirati denarna sredstva z 
dramskimi prireditvami na domačem odru. Po nekaj uspešno odigranih igrah se je nabralo 
toliko denarja, da so lahko kupili staro ročno brizgalno ter nekaj delovnih oblek in čelad. Vso 
opremo so imeli shranjeno v leseni baraki, ki pa se je izkazala le kot začasna rešitev. 
Porodila se je ideja o gasilskem domu.  

Ob prvi priložnosti, ki se je pokazala leta 1935 so krajani znali pljuniti v roke in vsak je po 
svojih močeh pomagal pri gradnji. In leta 1936 je dom že služil svojemu namenu. Ker orodja 
še ni bilo, je društvo prvo črpalko kupilo šele leta 1938. Nekaj let društvo zaradi vojne ni 
delovalo. Po končani vojni je bilo gasilski dom potrebno obnoviti, a že leta 1964 je dom in 
gasilsko društvo doletela velika nesreča. Dom je pogorel in od njega je ostal le pepel. Na 
začetku leta 1967 se je pričelo z gradnjo novega gasilskega doma. Vaščani so ga gradili 
prostovoljno in v jeseni leta 1967 je bil dom že pod streho. V letu 1968 so bili dokončani 
orodjarna, stolp in sejna soba gasilskega doma. Otvoritev novega doma je bila 18.5.1968. 
Leta 1971 je društvo kupilo nov kombi, ki naj bi bil strah in trepet rdečemu petelinu na Trebiji 
in bližnji okolici, šest let kasneje pa se je dom tudi dokončno uredil. V letu 1973, ob 40. letnici 



 
društva, je bil na Trebiji slovesen prevzem motorne črpalke, kupljene s prostovoljnimi 
prispevki krajanov. Leta 1993 se je k domu prizidal prizidek. Leto dni kasneje je društvo 
dobilo novo AC, leta 1998 pa novo orodno vozilo. V društvu imamo sedaj dve vozili. Prav 
ponosni  smo na najnovejše vozilo GVC 16/25, ki smo ga v društvo pripeljali letos. Blagoslov 
tega vozila pa bo  v mesecu juniju na katerega ste že sedaj prav lepo vabljeni. 

Prostovoljno gasilsko društvo Trebija  spada v I. kategorijo gasilskih društev v občini Gorenja 
vas – Poljane. Društvo pokriva območje KS Trebija, kjer se nahaja okrog 300 objektov od 
tega 160 stanovanjskih zgradb. 
Delujemo v okviru občinskega poveljstva Gorenja vas - Poljane, kjer je vodilno društvo PGD 
Poljane (III. kategorije) in se povezujemo v gasilsko zvezo Škofja Loka, s sedežem v Škofji 
Loki. Ta združuje štiri občine, in sicer 26 prostovoljnih gasilskih društev in 2 prostovoljni 
industrijski gasilski društvi. Naša sosednja društva so: PGD Sovodenj, PGD Gorenja vas, 
PGD Hotavlje in PGD Dobračeva. 

Društvo šteje preko 230 članov. Od tega je več kot 50 operativnih članov. Operativni člani so 
usposobljeni za gašenje in reševanje v vseh oblikah nesreč in požarov. 

Aktiviranje: V društvu imamo trenutno 18 pozivnikov na katere je dosegljivo 23 gasilcev, v 
primeru velike odsotnosti le teh oziroma ob večjih intervencijah pa uporabimo tudi sireno na 
katero pa se odzovejo še vsi ostali gasilci, ki nimajo pri hiši pozivnika. 

Ponosni smo na odmevne rezultate na različnih tekmovanjih, tako v mladinskih kot članskih 
vrstah. 

Do sedanji predsedniki: 

1933-1967 Oblak Jurij                         1992-1996 Jereb Pavle 

1968-1976 Oblak Jože                        1996-2003 Likar Zoran 

1976-1984 Dolenc Franc                     2003-2007 Oblak Zdenko 

1984-1985 Eržen Alojz                        2007-2008 Likar Zoran 

1986-1992 Bežek Branko                    2008-.....    Jereb Andrej 

 
 

 


