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REŠITVE ZA KVIZ MLADINCI 

 

DRŽI NE DRŽI MLADINCI REŠITVE 

 

1. 

Gasilski znak predstavljata gasilska čelada, za čelado prekrižani levo bakla 

in desno gasilska sekirica. 

DRŽI NE DRŽI 

2. 
Odgovorna oseba za požarno varnost v lokalni skupnosti je župan! 

DRŽI NE DRŽI 

3. 
Dimniški požar preprečimo če kurimo samo smrekova drva! 

DRŽI NE DRŽI 

4. 
Voda ima v obliki pare tudi dušilni gasilni učinek 

DRŽI NE DRŽI 

5. 
Hidrant je naprava za odvzem vode iz vodovodnega omrežja 

DRŽI NE DRŽI 

6. 

Oznaka S6 na gasilniku ti pove, da je to gasilnik na prah,  

ki vsebuje 12 kg prahu 

DRŽI NE DRŽI 

7. 
Izpihovalnik zraka spada med posebne naprave za gašenje 

DRŽI NE DRŽI 

8. 
Avtocisterne služijo za reševanje ljudi iz višjih nadstropij 

DRŽI NE DRŽI 

9. 

Gasilci samo z sirenami in modrimi lučmi opozarjajo, da se nahajajo na 

delu ceste? 

DRŽI NE DRŽI 

10. 
Avtomatski eksterni defibrilator lahko uporabljamo samo zdravniki. 

DRŽI NE DRŽI 

Točke skupaj 
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PRVA POMOČ REŠITVE MLADINCI 

1. Kaj je prva pomoč 

A.) Prva pomoč je niz ukrepov, ki jih izvajamo, da bi pomagali nenadno oboleli 

ali poškodovani osebi na kraju dogodka še pred prihodom nujne medicinske 

pomoči. 

B.) Prva pomoč je modra škatla z povoji in obliži, ki mora biti v vsakem avtomobilu 

C.) Prva pomoč je pomoč, ki jo nudi veterinar živalim 

 

2. Kdo izvaja nujno medicinsko pomoč 

A.) Nujno medicinsko pomoč lahko izvaja vsak 

B.) Nujno medicinsko pomoč lahko izvajajo usposobljeni zdravstveni delavci, ki 

so za tovrstno ukrepanje ustrezno usposobljeni in opremljeni. 

C.) Nujno medicinsko pomoč lahko izvaja vsak gasilec, ki ima pri sebi kovček za prvo 

pomoč 

 

3. Kaj nam pokaže veriga preživetja? 

A.) Pokaže nam pomen nudenja prve pomoči. Združuje postopke, ki bolnika 

povezujejo z preživetjem po nekem nenadnem dogodku ki ogroža zdravje 

določene osebe. Sestavljena je iz štirih členov. 

B.) Katere bolezni mora človek preboleti v svojem življenju. 

C.) Kakšen postopke mora reševalec uporabljati, da reši ponesrečenca. 

 

4. Kateri ponesrečenci spadajo v zeleno triažno skupino? 

A.) V zeleno triažno skupino spadajo ponesrečenci, ki so že mrtvi oziroma tako 

poškodovani, da bi bila njihova oskrba nesmiselna. 

B.) V zeleno triažno skupino spadajo ponesrečenci z lažjimi poškodbami oziroma 

so nepoškodovani. 

C.) V zeleno triažno skupino spadajo ponesrečenci, ki pomoč potrebujejo takoj. 

 

5. V kakšen osnovni položaj naglo obolelih postavimo ponesrečenca, ki je v šoku 

oziroma ga oživljamo. 

A.) Ponesrečenec leži na ravni trdi podlagi z rahlo dvignjenimi nogami. 

B.)  Ponesrečenca namestimo v ležeči položaj na ravno in trdno podlago ter ga 

nadzorujemo do prihoda reševalcev. 

C.) Ponesrečenec naj bo v stabilnem bočnem položaju. 
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6. Kakšno je razmerje pri oživljanju odraslih? 

A.) 2 vpiha in 25 masaž. 

B.) 1:3. 

C.) 30 masaž in 2 vpiha. 

 

7. Med obvezilni material opreme za nudenje prve pomoči spadajo 

A.) Obrazna maska, zaščitne rokavice,… 

B.) Povoji, sterilne gaze, trikotne rute, obliži, medicinski lepilni trak 

C.) Vse medicinske opornice 

 

8. Kaj je AED? 

A.) Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki 

je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa 

lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje 

B.) Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki 

ponesrečencu, ki ne diha pomaga dihati oziroma mu dovaja kisik v pljuča. 

C.) Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki 

uravnava količino sladkorja v krvi 

 

9. Kaj je anafilaktični šok: 

A.) Šok, ki nastane zaradi krvavitve oziroma izgube tekočine 

B.) Šok, ki nastane zaradi težav v delovanju srca in ožilja (srčni infarkt) 

C.) Šok, ki nastane zaradi alergične reakcije, če nas pikne čebela ali osa. 

 

10. O hudi podhladitvi gorovorimo ko temperatura jedra telesa pade pod? 

A.) 35 stopinj Celzija 

B.) 28 stopinj Celzija 

C.) 32 stopinj Celzija 
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POŽARNA PREVENTIVA REŠITVE MLADINCI 

 

1. Kaj podpiše prostovoljni gasilec ob vstopu v gasilsko enoto? 
 

A.) Pristopno izjavo 

B.) Gasilsko izkaznico 

C.) Matično knjigo 

 

2. Katera organizacija je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva? 

A.) Gasilska zveza Šentjur  

B.) Gasilska zveza Slovenije 

C.) Poklicna gasilska enota 

3. Od česa je odvisna nevarnost strupenih plinov v dimu? 

A.) Od barve snovi, ki gori 

B.) Od mase snovi, ki gori 

C.) Od kemične sestave snovi, ki gori. 

 

4. Katero je osnovno pravilo taktike pri gašenju požarov? 

 

A.) Vsak požar moramo gasiti tako, da ga najprej lokaliziramo (omejimo) oziroma 

zaustavimo in nato pogasimo. 

B.) Vsak požar moramo gasiti tako, da čimprej porabimo vso vodo v avtocisternah. 

C.)  Vsak požar moramo gasiti tako, da počakamo da delno pogori, šele nato pa gasimo. 

 

5. Kaj spada med primere samopomoči ob začetku požara 

A.) Da se čimprej skrijemo v kakšno omaro ali pod posteljo. 

B.) Za zaščito dihal lahko uporabimo mokro krpo, za izhod iz gorečega prostora 

uporabimo zasilne izhode, skozi goreč prostor se lahko umaknemo pokriti z 

mokrim, navlaženim pregrinjalom. 

C.) Da čimprej poskušamo priti iz gorečega prostora, tudi če je potrebno skočiti skozi 

okno. Čimprej moramo tudi pobrati naše osebne stvari (dokumente, denar, nakit, 

mobilne telefone,…) in jih spraviti na varno 

 

6. Kako deluje ogljikov dioksid kot gasilno sredstvo? 

 

A.) Deluje dušilno, saj izpodrine kisik. 
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B.) Deluje samo hladilno 

C.) Ogljikov dioksid zelo slabo deluje kot gasilno sredstvo, saj je strupen. 

7. Kako je zaznamovana lega hidranta 

 

A.) Z veliko črko H ki je narisana pred hidrantom 

B.) S hidrantnimi tablicami. 

C.) Lego hidranta je potrebno najti s pomočjo GPS naprave na mobilnem telefonu. 

 

8. Kaj pomeni oznaka vozila GVC 16/15? 

A.) Gasilsko vozilo za prevoz cevi z 16kos B cevi in 15 kos C cevi. 

B.) Gasilsko vozilo za prevoz moštva – minibus za 16 oseb. 

C.) Gasilsko vozilo s cisterno s 1500 litri vode in pretokom 1600 litrov/minuto.  

 

 

9. Kdo je prvi slovenskim gasilcem poveljeval v slovenskem jeziku? 

 

A.) Ignacij Merhar 

B.) Miran Špicar 

C.) Matevž Hace 

 

 

10. Katerega leta je bila ustanovljena Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije? 

 

A.) 1933 

B.) 1949 

C.) 1991 

 

 

 

11. Kaj pomeni oznaka činov na sliki? 

A.) Gasilec pripravnik  

B.) Mladinec 

C.) Pionir 

 

 

 

12. Kaj pomeni oznaka položajne funkcije na sliki? 

A.) Poveljnik gasilske zveze 

B.) Namestnik poveljnika gasilske zveze 

C.) Častni poveljnik gasilske zveze 
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VSTAVI MANJKAJOČO BESEDO OZIROMA BESEDNO ZVEZO 

 

13.  Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je _________________________________.   

(Franci Petek) 

 

 

14. Najvišje gasilsko priznanje v Sloveniji se imenuje po _________________________. 

(Matevžu Hacetu, Matevž Hace) 

 

 

15. Temeljni akt, ki ureja delovanje PGD je __________________________________.                

(Statut). 

 

 

NAPIŠI OPISNI ODOGOVOR 

 

16. Naštej sredstva za zaščito glave in obraza? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

(Zaščitna čelada, zaščitna kapa ali ruta, podkapa, obrazni ščitniki, zaščitna očala, zaščita za 

sluh.) 

Našteti 2 stvari – 1 točka. Našteti več kot 2 stvari – 2 točki 

 

17. ŠTEVILKE PRED TRDITVAMI IZ STOLPCA A USTREZNO PREPIŠI V 

STOLPEC B (VSAKI TRDITVI V STOLPCU B USTREZA LE ENA TRDITEV IZ 

STOLPCA A)? 

STOLPEC A  STOLPEC B 

 Vpiši ustrezno številko iz stolpca A. V vsak 

kvadratek lahko vpišeš le eno številko. 

 

 1 DR. BRANKO BOŽIČ  6 Ročne gasilske lestve 

2 DR. JOSIP SAVINŠEK  1 SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ 

3 52 mm  4 Dimenzija B CEVI 

4 75 mm  8 Zaščitna obleka pred radioaktivnimi 

snovmi 

5 MIRAN ŠPICAR  2 Metlika - najstarejše gasilsko društvo v 

Sloveniji 

6 Prislanjalne, kljukaste, 

zložljive in stikalne 

   

7 Osebna zaščitna oprema    

8 Skupna zaščitna oprema    
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