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Gasilska zveza Ljubljana
Zadobrovška cesta 88
1260, Ljubljana Polje

I.

TOČKOVNIK GASILSKE
ZVEZE LJUBLJANA

OPERATIVNO – TAKTIČNE VAJE

Splošni opis
Organizator vaje mora vajo prijaviti poveljniku, namestniku poveljnika oz. podpoveljniku,
nosilcu pooblastil poveljnika GZL, 14 dni pred izvedbo. Za prijavo vaje se šteje oddan
elaborat vaje v skladu z navodili za izdelavo elaborata, ki jih pripravi poveljstvo GZL.
Meddruštvena vaja je vaja vsaj dveh društev, članic GZL in poteka na območju Mestne
občine Ljubljana.
Sektorska vaja je vaja na kateri sodelujejo praviloma vsa društva sektorja. Sektorska vaja
se mora izvesti enkrat letno. Glede na velikost sektorjev Vzhod in Zahod je sektorska vaja
lahko izvedena z delom društev.
Vaje se morajo izvajati v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Ocenjevanje vaj
Vse vaje se točkujejo po pravilniku o točkovanju vaj, ki ga pripravi poveljstvo GZL.
Število meddruštvenih vaj in število točk ni omejeno, število sektorskih vaj je omejeno na
eno vajo v ocenjevalnem letu.

II.

UREJENOST VOZIL IN OPREME - LETNI OPERATIVNI PREGLED

1. VOZILA in PRIKLOPNIKI
Vsako vozilo, ki je uvrščeno v operativni sestav GZL se točkuje do +10 točk.
Vsak priklopnik, ki je uvrščen v operativni sestav GZL se točkuje do +5 točk.
po -1 točko pa se odšteje:
a.) če v vozilu ni najmanj 3/4 goriva
b.) če vozilo ali priklopnik ni očiščeno (znotraj in zunaj)
c.) če vozilo ali priklopnik ni tehnično brezhibno (potekel tehnični pregled)
2. NAPRAVE Z MOTORJEM Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM (motorne naprave)
Vsaka naprava z motorjem z notranjim izgorevanjem v operativnem sestavu GZL se
točkuje do +2 točki, po -1 točko pa se odšteje:
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a.) če motorna naprava ni nedvoumno označena z tipom goriva
b.) če motorna naprava ne vsebuje ¾ goriva (izjema so naprave gnane z dvotaktnim
motorjem, ki uporabljajo kot gorivo mešanico bencina in bio olja – motorne žage,
rezalke, ...)
V kolikor naprava pri pregledu ne deluje (ni uspešnega zagona naprave) se naprava ne
točkuje
3. REZERVNO GORIVO
Vsaka A-testirana posoda z rezervnim gorivom v operativnem sestavu GZL se točkuje s
+1 točko
Na vsako vozilo in motorno napravo se šteje pripadajoča 1 posoda z rezervnim gorivom,
po -1 točko pa se odšteje:
a.) posoda rezervnega goriva ni nedvoumno označene z vrsto goriva
b.) posoda rezervnega goriva ne vsebuje ¾ goriva
c.) posoda ni A-testirana
4. GASILNIKI
Vsak gasilnik v operativnem sestavu GZL se točkuje s +1 točko
Na vsako motorno vozilo se prizna 2 gasilnika. Gasilnik, ki sodi v obvezno opremo in je
potreben za tehnično brezhibnost vozila se ne točkuje.
Na vse nepremičnine gasilskega društva se prizna skupaj 2 gasilnika
Na priklopnike se prizna 1 gasilnik
po -1 točko pa se odšteje:
a.) gasilnik ni pregledan
5. ELEKTRIČNE NAPRAVE
Električna naprava v operativnem sestavu GZL se točkuje +1 točka.
Točkuje se naslednje električne naprave:
- dimovlek – generator lahke pene
- potopna črpalka
- hidravlični agregat gnan z električnim motorjem
- sesalec za sesanje tekočin
po -1 točko pa se odšteje v kolikor električna naprava ne deluje
6. OSTALO – oprema iz projektov OZRCO MOL
Oprema za PNMP se točkuje +1 točka
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AED se točkuje +5 točk
Komplet osnovnega orodja za enostavno reševanje plitvo zasutih se točkuje +1 točka
Oprema za delo na višini (zasilno prekrivanje streh) se točkuje +1 točka
7. IZOLIRNI DIHALNI APARATI - IDA
Kompletni IDA v operativnem sestavu GZL se točkuje +1 točka.
Za IDA se šteje:
- maska
- tlačna posoda
- nahrbtnik z reducirnim ventilom
- pljučni avtomat z regulatorjem
-1 točko pa se odšteje:
a.) tlačna posoda ni napolnjena, dopustno odstopanje je ± 10% od nazivnega tlaka
b.) eden od delov IDA je poškodovan
8. UREJENOST OPREME IN ORODJA, GARDEROBE IN ZAŠČITNIH SREDSTEV
Komisija oceni stanje v operativnih prostorih društva, stanje in urejenost, vzdrževanje,
namestitev z do +10 točk.
9. ADMINISTRATIVNI PREGLED DRUŠTVA
Za vodenje administrativnih poslov društva v organizacijskem smislu se društvu prizna do
+10 točk za vodenje vseh predpisanih in dogovorjenih dokumentov. Preverja se tekoče
ažuriranje stanja na informacijskem programu "VULKAN".
10. PREVERJANJE RADIJSKIH ZVEZ
Nosilcu preverjanja radijskih zvez se dodeli +10 točk pod pogoji. da opravi preverjanje v
skladu z letnim Poveljem in pošlje poročilo v zahtevanem roku.
Društva za javljanje po izdanem Povelju za preverjanje zvez dobijo po +1 točko za vsako
preverjanje /do 12 v letu/.

III.

TEKMOVANJA

a) Ekipe na mladinskem in članskem tekmovanju dobijo:
o
o
o
o
o
o

za uvrstitev med prvih 20% vseh uvrščenih ekip 12 točk
za uvrstitev med naslednjih 30% uvrščenih ekip 10 točk
za uvrstitev v drugo polovico vseh ekip 8 točk
za nastop izven konkurence (na mladinskem tekmovanju) 8 točk
diskvalificirana ekipa zaradi nedokončane vaje 6 točk
diskvalificirana ekipa zaradi nedostojnega vedenja 0 točk

b) Ekipe, ki se uvrstijo v višji rang tekmovanja, dobijo 2x več točk (za nastop na
regijskem tekmovanju) oz. 3x več točk za nastop na državnem tekmovanju.
3

Točkovnik Gasilske zveze Ljubljana 2017

IV.

TAKTIČNO OPERATIVNA TEKMOVANJA

a) Ekipe na avtoreliju dobijo v kategoriji GV1/GVV1:
a. za uvrstitev med prvih 20% vseh uvrščenih ekip 12 točk
b. za uvrstitev med naslednjih 30% uvrščenih ekip 10 točk
c. za uvrstitev v drugo polovico vseh ekip 8 točk
b) Ekipe na avtoreliju v kategoriji GVC dobijo za nastop polovico točk kot v kategoriji
GV1/GVV1 – po enakem sistemu (6 točk, 5 točk, 4 točke)
c) Ekipe na tekmovanju PNMP (6 tekmovalcev) dobijo za vsakega člana ekipe po 1
točko. Ekipa je lahko sestavljena iz članov različnih društev. Temu primerno se
porazdelijo točke. Maksimalno število točk je 6.
d) Taktično operativno tekmovanje Bizovik, ekipa prejme za udeležbo 5 točk.
Priprava orodja in prostora prinaša do +30 točk organizatorju t.j. sektorju ali
društvu. Če je izvajalcev več je naloga delitve točk po izvajanjih organizacije na
sektorskem poveljniku. Točke za pripravo določi tekmovalna komisija.
Podobni kriteriji veljajo za priprave »AUTORALLYA« in Taktično operativnega
tekmovanja Bizovik. Priprava orodja in prostora prinaša do +25 točk organizatorju
t.j. sektorju ali društvu. Če je izvajalcev več je naloga delitve točk po izvajanjih
organizacije na sektorskem poveljniku. Točke za pripravo določi tekmovalna
komisija.

V.

DELO Z MLADINO

Delo z mladino se prizna po izvajanju programa Komisije za mladino. Komisija upošteva
vse točke. Kriterij ocenjevanja v tej dejavnosti se opredeljuje na osnovi programa dela
(brez gasilskih tekmovanj). Komisija točkuje udeležbo na razpisanih programih in jih pred
obračunom ovrednoti z doseganjem do omenjenega maksimuma točk za posamezno
društvo.
1. SMUČARSKO TEKMOVANJE (vrednotenje po tekmovalcu)
a) uvrstitev med prvo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 3 točke
b) uvrstitev med drugo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 2 točki
c) uvrstitev med tretjo tretjino tekmovalcev v posamezni kategoriji → 1 točka
d) uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 5 točk
2. KVIZ (vrednotenje na ekipo)
a) uvrstitev med prvo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 7 točk
b) uvrstitev med drugo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 5 točk
c) uvrstitev med tretjo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 3 točke
d) uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 10 točk
e) uvrstitev in udeležba na državnem tekmovanju – dodatno 15 točk
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3. ORIENTACIJA (vrednotenje na ekipo)
a) uvrstitev med prvo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 7 točk
b)
c)
d)
e)

uvrstitev med drugo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 5 točk
uvrstitev med tretjo tretjino uvrščenih ekip v posamezni kategoriji → 3 točke
uvrstitev in udeležba na regijskem tekmovanju – dodatno 10 točk
uvrstitev in udeležba na državnem tekmovanju – dodatno 15 točk

4. PREVENTIVNE ZNAČKE IN VEŠČINE (vrednotenje po posamezni opravljeni/doseženi
znački oziroma veščini)
a) po posamezni opravljeni preventivni znački → 0,5 točke
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. Opravljene
preventivne značke morajo ustrezati starosti otrok. En otrok lahko opravi samo eno
značko na leto.
OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljeno preventivno značko (ime in
priimek, datum rojstva, ID Vulkana), zapisnik o opravljanju, fotokopije pozitivno
opravljenih izpitnih pol. Društva morajo opravljanje preventivnih značk predhodno
po elektronski pošti sporočiti Komisiji za mladino vsaj en teden pred predvidenim
testiranjem (kraj in čas izvajanja).
b) po posamezni opravljeni veščini → 0,5 točke
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. Opravljene
veščine morajo ustrezati starosti otrok.
OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljeno veščino (ime in priimek, datum
rojstva, ID Vulkana), zapisnik o opravljanju, fotografsko gradivo opravljanja veščine.
5. ČINI (vrednotenje po posameznem doseženem činu) → 1 točka
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk. Opravljeni
čini morajo ustrezati starosti otrok. Pred opravljanjem činov morajo otroci imeti
ustrezno veščino in preventivno značko za to starostno skupino.
OBVEZNA DOKAZILA: seznam otrok z opravljenim činom (ime in priimek, datum
rojstva, ID Vulkana), zapisnik o opravljanju, fotokopije pozitivno opravljenih izpitnih
pol. Društva morajo opravljanje činov predhodno po elektronski pošti sporočiti
Komisiji za mladino vsaj en teden pred predvidenim testiranjem (kraj in čas
izvajanja).
6. ZBOR GASILSKE MLADINE → 10 točk
OBVEZNA DOKAZILA: vabilo (predhodno poslati po elektronski pošti tudi Komisiji
za mladino), zapisnik zbora mladine in fotografsko gradivo.
7. IZLET IN STROKOVNA EKSKURZIJA (vrednoti se po ena aktivnost za vsako
dejavnost na leto, v enem dnevu se lahko opravi samo ena aktivnost)
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a) za izlet se šteje krajše, ampak vsaj nekaj urno potovanje z namenom razvedrila in
ni strokovne narave npr. kopanje v toplicah, paintball, pustolovski park, pohod na
hrib, kolesarski izlet, izlet na morje ipd. → 10 točk
Primeri zglednih izletov:
1. Ogled steklarna Rogaška Slatina, kopanje v toplicah, kosilo in odhod domov.
2. Ogled jame Pekel, ogled zbirke muzejskih vozil na Vranskem, ogled rimske
nekropole, pozno kosilo in povratek domov.
3. Izlet na morje, celodnevno kopanje, večerja in povratek domov.
4. Izlet v hribe, ki niso v domačem kraju, celodnevni izlet.
5. Izlet v Aqualand, Gardaland in podobno …
6. Izleti v pustolovski park Vače, ogled GEOS in Vaške situle.
b) strokovna ekskurzija je strokovni izlet npr. obisk gasilske enote, reševalne postaje,
regijskega centra ali karkoli, ki je strokovne narave → 10 točk

-

OBVEZNA DOKAZILA (za obe aktivnosti):
fotografija s samega dogodka, kratko poročilo (program dogajanja).

Primeri zglednih strokovnih ekskurzij:
1. Obisk letališča Brnik in njihove gasilske enote, nato se odpravimo v Kranj, kjer si
ogledamo čebelarski muzej, sledilo je pozno kosilo in vrnitev domov.
2. Obisk gasilskega muzeja v Metliki, ogled kraja Metlika, kopanje v toplicah in
večerja.
3. Obisk Vulkanije na Goričkem, ogled največjega slovenskega gradu Grad, plezanje
po pustolovskem parku Bukovniško jezero in ogled jezera, ogled gasilske enote
Murska Sobota, večerja in povratek domov.
8. LITERARNO DELO (vrednoti se v primeru razpisa komisije v tekočem letu, sem sodijo
pesmi, spisi, eseji ipd.)
→ 1 točka na delo ter dodatni 2 točki za prva tri najboljša dela v vsaki kategoriji
Maksimalno število točk na posamezno društvo je 10 točk.
9. LIKOVNO, GRAFIČNO, MEDIJSKO, SNEMALNO, FOTOGRAFSKO DELO
(vrednotijo se glede na morebiten razpis komisije v tekočem letu, vsako drugo leto
druga zvrst)
a) likovno delo → 1 točka na delo
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk.
b) grafično, medijsko, snemalno delo → 10 točk na društvo
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk.
c) fotografsko delo → 1 točka na delo
Maksimalno število točk na posamezno društvo v enem letu je 10 točk.
10. DODATNE DEJAVNOSTI (vrednotijo se največ 3 dejavnosti na leto)
Štejejo se dejavnosti organizirane s strani društva za gasilsko mladino npr.
meddruštvena srečanja, kostanjev piknik ipd. → 5 točk
Maksimalno število točk na posamezno društvo je 15 točk.
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-

OBVEZNA DOKAZILA:
fotografija in kratko poročilo.

Vsa dokazila se po pozivu k oddaji točkovnika Komisije za mladino lahko posreduje tudi po
elektronski pošti.

VI.

PREVENTIVNA DEJAVNOST

Komisija za preventivo pripravi predlog za točkovanje preventivnih dejavnosti, ki ga potrdi
poveljstvo GZL.

VII.

IZOBRAŽEVANJA

a) Izobraževanje z udeležbo na tečaju, seminarju OZ. vsako izvajanje z izpitom, ki prinaša
gasilski čin pripada po članu naslednje število točk:
Tečaj/specialnost
Nosilec IDA
Osnovni tečaj za gasilca
Nadaljevalni tečaj za gasilca
Tečaj za vodjo skupine
Tečaj za strojnika
Tečaj za vodjo enote (NGČ)
Tečaj za sodnika z izpitom
Različne specialnosti
Usposabljanje za delo s helikopterjem
Obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem
Tečaj za vodjo enot (GČ)
Tečaj za člana višjih poveljstev (VGČ)
Tečaj za poveljnika društva
Preverjanje znanja za sodnika*
Tečaj za uporabnika radijskih postaj

Točke
+ 4 točke
+ 1 točke
+ 5 točke
+ 3 točke
+ 3 točke
+ 4 točke
+ 4 točke
+ 4 točke
+ 1 točke
+ 1 točke
+ 5 točk
+ 5 točk
+ 6 točk
+ 5 točk
+ 1 točka

*Društvo iz katerega prihaja sodnik gasilskih in gasilskošportnih disciplin ob udeležbi na
preverjanju za tekmovalno obdobje dobi 5 točk pod pogojem, da na tekmovanju vsako
leto tudi sodi.
b) Organizirani posveti, strokovne ekskurzije, ogledi v organizaciji GZL s klavzulo o
pomembnosti na dopisu se sankcionirajo z -5 točkami za vsak primer izostanka.
c) V kolikor prijavljeni tečajnik neopravičeno ne pristopi na tečaj se dodeli ustrezno število
minus točk (toliko kot je točk za tečaj).
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VIII.

DELO S ČLANICAMI

Po sprejetem planu dela in vrednotenjih posameznih aktivnosti Komisija za članice pri GZL
oceni tudi z upoštevanjem števila aktivnih članic na posameznih projektih z oceno do max.
+30 točk po društvu (brez gasilskih tekmovanj) in sicer:
a) Udeležba na sektorskih sestankih: udeležba na enem prinese 3 točke, udeležba na
dveh prinese 6 točk in udeležba na vseh treh sestankih 9 točk.
b) Udeležba na predavanju prinese 10 točk.
c) Udeležba na kvizu ali ogledu prinese 10 točk.
d) Udeležba na posvetu regije LJ I prinese 1 točko.

IX.

KONČNO DOLOČILO

Točkuje se samo PGD, ki sestavljajo GZL in so s tem del prostovoljne strukture JGS
MOL. Proračunska sredstva MOL in sredstva požarnih taks, ki so namenjena prostovoljni
strukturi JGS MOL, so sredstva namenjena PGD, članicam GZL! Druga društva do
navedenih sredstev niso upravičena.
Predlagatelji, pripravljalci in izvajalci točkovnika po posameznih področjih so:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Operativno – taktične vaje …………………………….....
Urejenost vozil in opreme – operativni letni pregled …..
Preverjanje radijskih zvez ………………………………..
Tekmovanja ………………………………………………..
Taktično – operativna tekmovanja ………………………
Delo z mladino …………………………………………….
Preventivna dejavnost …………………………………….
Izobraževanja ……………………………………………...
Delo s članicami …………………………………………...

poveljstvo GZL
poveljstvo GZL
poveljstvo GZL
tekmovalna komisija GZL
tekmovalna komisija GZL
mladinska komisija GZL
komisija za preventivo GZL
kom. za izobraževanje GZL
komisija za članice GZL

 Točkovnik v točkah I, II in III je bil sprejet na 5. redni seji poveljstva GZL dne 10.
marca 2014.
 Točkovnik v točkah I, II in III je bil potrjen na redni seji UO GZL dne 24. marca 2014.
 Točkovnik v točkah I, II in III je v uporabi od vključno 2014 dalje.
Točkovnik velja od 1.12.2016 do preklica!
POVELJSTVO GZL
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