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REŠITVE ZA KVIZ MLADINCI 

 

DRŽI NE DRŽI MLADINCI REŠITVE 

 

1. 
Operativni gasilec je lahko moški starosti od 18-63 let 

DRŽI NE DRŽI 

2. 
Prostovoljni gasilec ob vstopu v gasilsko enoto podpiše gasilsko izkaznico 

DRŽI NE DRŽI 

3. 
Intervencijo vodi gasilec, ki ima najvišji čin in je najdalj časa član PGD 

DRŽI NE DRŽI 

4. 
Gašenje trdne snovi z vodo  je gašenje požara z ohlajevanjem 

DRŽI NE DRŽI 

5. 
Ogljikov dioksid lahko deluje tudi kot gasilno sredstvo 

DRŽI NE DRŽI 

6. 
Podzemni hidrant spada med tehnične izvedbe hidrantov 

DRŽI NE DRŽI 

7. 

Gasilec za vstop v prostor, v katerem gori ne potrebuje izolirnega dihalnega 

aparata 

DRŽI NE DRŽI 

8. 
Protivrezne hlače spadajo med skupno zaščitno opremo 

DRŽI NE DRŽI 

9. 

Oznaka vozila GVC 16/15 pomeni da ima vozilo 1600L vode in črpalko z 

pretokom 1500L/min 

DRŽI NE DRŽI 

10. 

Avtomatski eksterni defibrilator lahko uporabljajo vsi, si se čutijo za to 

sposobni 

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 moramo povedati dispečerju reševalne službe, ko ga obveščamo o nezgodi? 

A.) Najprej se mu moramo predstaviti, povedati od kod kličemo (telefonska 

številka oz. številka GSM ali pa iz katere telefonske govorilnice), zakaj 

potrebujemo pomoč (kaj se je zgodilo, ali se lahko poškodovanec pogovarja, 

kakšne težave ima…), število poškodovanih in čim bolj točno lokacijo 

ponesrečenca(ev). 

B.) Povemo mu, kakšen mobilni telefon uporabljamo. 

C.) Povem mu število ponesrečencev. 

 

4. Kateri ponesrečenci spadajo v rumeno triažno skupino? 

A.) V rumeno triažno skupino spadajo ponesrečenci,ki lahko nekoliko počakajo 

in lahko oskrbo odložimo. 

B.) V rumeno triažno skupino spadajo ponesrečenci, ki imajo na sebi vsaj eno obleko 

rumeno barve 

C.) V rumeno 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 30 masaž. 

B.) 1:3. 

C.) 30 masaž in 2 vpiha. 

 

7. Hipovolemični šok se razvije kot posledica?  

A.) Alergične reakcije 

B.) Krvavitve glave oziroma izgube tekočine 

C.) Težav z srcem - infarkt 

 

8. Kako imenujemo medicinski pripomoček na sliki 

desno? 

A.) Obrazna maska za oživljanje 

B.) Enojni dihalni aparat 

C.) Elektroda za AED (Avtomatski eksterni defibrilator) 

 

 

 

9. Krvavitve glede na izvor delimo na: 

A.) Zunanje ali notranje 

B.) Poškodbene in bolezenske 

C.) Arterijske, venske in kapilarne 

 

10. Kako imenujemo stvar, ki je na sliki desno? 

A.) Napotnica za urgenco 

B.) Triažni kartonček 

C.) Mednarodna zdravstvena izkaznica 
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POŽARNA PREVENTIVA REŠITVE MLADINCI 

 

1. Kako članom preneha članstvo v PGD? 

A.) Z starostjo 63 let za moške in 48 let za ženske 

B.) Samo z smrtjo 

C.) Z izstopom, izključitvijo, črtanjem ali smrtjo 

 

2. Kaj ureja zakon o gasilstvu? 

A.) Nalogo, organizacijo in status gasilstva  
B.) Uniformiranost gasilcev na prireditvah, tekmovanjih in službah 

C.) Ureja pravila in kazni za gasilce ob neupoštevanju pravil. 

 

3. Kako hranimo lahko vnetljive tekočine v gospodinjstvu? 

A.) Hranimo jih lahko samo v kurilnicah, kjer si z njimi lahko pomagamo pri kurjenju. 

B.) Hranimo jih lahko samo v kleteh in garažah 

C.) Hranimo jih v ustreznih posodah ali rezervoarjih v namensko grajenih prostorih 

 

4. Kakšno nalogo opravi pri gašenju pena? 

  

A.) Kisiku prepreči dostop do goreče površine – ima pretežno dušilni učinek. 

B.) Ima pretežno hladilni učinek 

C.) Pena ima zelo slab gasilni učinek, zato je v gasilstvu ne uporabljamo 

 

5. S katerim gasilnim  sredstvom uspešno gasimo požare razreda »C«? 

 

A.) Samo z priročnimi gasilnimi sredstvi  

B.) S prahom in ogljikovim dioksidom. 

C.) Izključno z vodo 
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6. Kako delimo ročnike glede na način oblikovanja curka vode? 

 

A.) Polni, razpršeni, megal in kombirani 

B.) Navadni, univerzalni, posebni ali kombinirani. 

C.) Ročnik A,B,C in D 

 

7. Kako se imenuje stvar, ki je na sliki desno 

in z njo označujemo lego hidranta  

 

A.) Hidrantni kartonček 

B.) Hidrantna tablica 

C.) GPS Koordinate hidranta  

 

 

8. Kaj pomeni oznaka vozila GVM 

A.) Gasilsko vozilo za prevoz mladine 

B.) Gasilsko vozilo za prevoz moštva  

C.) Gasilski avtobus 

 

9.  Kdo je bil na 1. kongresu Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije izvoljen za 

poveljnika?  

 

A.) Ignacij Merhar 

B.) Miran Špicar 

C.) Matevž Hace 

 

 

10. Znak za katero veščino mladincev je na sliki?  

 

A.) Novinah - fotograf 

B.) Računalničar 

C.) Spletni arhivar 

 

 

 

11. Kaj pomeni oznaka činov na sliki? 

A.) Gasilec pripravnik  

B.) Mladinec 

C.) Pionir 
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12. Kaj pomeni oznaka na sliki? 

A.) Častni Predsednik gasilske zveze 

B.) Predsednik gasilske zveze 

C.) Častni Predsednik PGD 

 

 

 

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. Gasilska društva so se leta 1933 preimenovala v___________________________.                

(Gasilske čete). 

 

 

NAPIŠI OPISNI ODOGOVOR 

 

16.  Kako razvrščamo požare glede na kraj gorenja? 

 

 

 

________________________________________________________ 
(Notranji požari, zunanji požari, kombinirani požari, požari v naravnem okolju- naravi.) 

Našteti 1-2 stvari – 1 točka. Našteti več kot 3 - 4 stvari – 2 točki 
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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  5 1. kongres Gasilske zveze Ljudske 

Republike Slovenije 

2 DR. JOSIP SAVINŠEK  1 SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ 

3 52 mm  3 Dimenzija C CEVI 

4 75 mm  8 Zaščitna obleka pred visoko 

temperaturo 

5 MIRAN ŠPICAR  2 Metlika - najstarejše gasilsko društvo v 

Sloveniji 

6 Ljudska republika Slovenija    

7 Osebna zaščitna oprema    

8 Skupna zaščitna oprema    

 


