


6.  Navedena so merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za 
posamezno lokalno skupnost – kaj ne spada vmes?   

a) število poklicnih gasilcev 
b) število prebivalcev v občini 
c) ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
d) velikost občine 
e) število gospodarskih dejavnosti s povečanim požarnim tveganjem
f) število operativnih gasilcev 
g) število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih 

7. So učinki izžarevanja toplote, ki lahko ogrozi sosednje objekte, odvisni od več dejavnikov?
a) od moči, s katero izžareva toplota
b) od razdalje med dvema objektoma
c) občutljivosti in vnetljivosti obžarjenih površin
d) trajanja obsevanja površine in od smeri vetra

8. Katera od naštetih obvez ni primerna za oskrbo poškodovanca:
a - vijakasta obveza c - cevna obveza
b - klasasta obveza d - zvezdasta obveza

9. Priznanje ________________________ je najvišje gasilsko priznanje. Katero priznanje pa 
je pogoj, ki ga mora gasilec prejeti najmanj 5 let pred tem, preden kandidata predlagamo 
zanj? a - odlikovanje za hrabrost
 b - red zaslug za delo
 c - odlikovanje za posebne zasluge
 d - gasilska plamenica I. stopnje

10.Na intervenciji se je zgodil primer, da je bil nujen notranji napad, ker je bilo v objektu 
ogroženo življenje. Vodja intervencije je prisiljen, da v prostor pošlje skupino treh gasilcev, 
a je v dilemi, ker nihče nima opravljenega tečaja za vodjo skupine.  Kaj naj stori?

b) pokliče poveljnika in ga vpraša za nasvet
c) določi, da se skupina posvetuje, kdo bo vodja
e) v skupini določi za vodjo najbolj izkušenega gasilca in jih napoti na nalogo
f) posvetuje se z ReCO, ki mu v pomoč za vodenje takoj pošlje prostega operaterja

11. Najpogostejše gasilno sredstvo je ________ . Poišči slabe lastnosti tega gas. sredstva.
a - z njim ne gasimo snovi, kjer ogenj preseže 1800 °C, 
b – načelno ne gasimo tekočin in ni najboljša izbira za gašenje požarov razreda C, 
c - z njim nikoli ne gasimo požara, ki ga je povzročila elektrika, ker je nevarno

12.Desetar Jure je pred časom opravil gasilski tečaj,... malo je pozabil, katero povelje ne 
spada v vaje razvrščanja: a) povrat

c) žalnim korakom naprej
d) polkrog na desno
e) na desno poravnaj se
f) pokrij

13.Enota članov B, ki rada tekmuje, se že spoznava s tekmovalnimi disciplinami  veteranov. 
Kaj dela C1 na raznoterostih v kategoriji starejših gasilcev?

a) upravlja s trojakom
b) vodi 3. napadalno skupino
c) nima predvidene zadolžitve



 



Pionirji  z vodo: Leta 1969 smo se člani PGD Zlatoličje peljali  z 
gasilskim vozilom DKW v Laško na tekmovanje. Med vožnjo v hrib 
nam je zakuhalo vozilo in potrebovali smo vodo. Pionirji so imeli 
___, z njimi so nosili vodo iz potoka in tako usposobili avto, da je 
bil spet vozen. MGS zbrane zgodbe 2014, Stane Matjašič 

1. 
   _  _  _ _

"Trije bi lahko obdržali skrivnost, če bi bila dva____." B.  Franklin 2.  _ _ _ _ _ 

Pljučni avtomat je sestavni del od ____ . 3.    _  _ _ 

Mladi iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije so obiskali poklicne gasilce 
na  Ravnah.  Eden  od  avstrijskih  mladih  je  rekel:  »Ali  smo  v 
______? Mi imamo tako staro opremo le tam, ne za uporabo.« 

 
4.  _ _ _ _ _   

(uporabi 1. sklon)

Trojak je lahko na ventil ali pa ___________ 5.   _ _ _ _ _ 
Iz časa Dravske banovine: Pisni odgovor župe Kamnik na poročanje o 
požaru: »prejeli smo Vaš dopis ... da se je v decembru na področju 
vaše čete primeril požar. Opozarjamo Vas na  ___ o pisarniškem 
poslovanju gasilskih čet. Poročilo se mora poslati župi najkasneje 5 dni 
po požaru in na predpisani tiskovini.«  arhiv Kamnik, 7. 2. 1941

  
6.  _ _ _ _ _ _ _ 

(uporabi ednino, 1. sklon)

Drevje, ki raste strnjeno skupaj; na Dolenjskem je to hosta. ;)   7.   _ _ _ _   

’Sistem’, ki prepreči avtomobilu, da bi se zaradi tresljajev na cesti 
razstavil  na  majhne  delce;  je  del  avtomobila,  ki  je  najbolj 
obremenjen, saj "dela" tudi, ko je avto parkiran. 

8.  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ogenj v ponvi!  __________ je prva primerna za gašenje. 9.   _ _ _ _ _ _ _ _ 

Moj dedi je bil že od malega gasilec... dejaven je bil tudi v odlični 
ekipi veteranov. Iz večine tekem je domov prinesel ___. Po navadi 
je pristala pri katerem od njegovih šestih vnukov, ki se je z njo še 
ves teden hvalil. (Nina Rosulnik, Šinkov Turn) 

10. _ _ _ _ _ _ _

Čeprav je bil kasneje predsednik Združenih držav, se zdi Eisenhower 
celo pomembnejši kot ________ zavezniških sil v drugi svetovni vojni. 
Dnevnik, 18. oktober 2014

11.  _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Kot se __ ne gasi z ognjem, tako se hudo ne gasi s hudim. Tolstoj 12.   _ _ _ _ _ 
Kakršno ____ na božični dan, tako bo še leto dan. Stara modrost 13.   _ _ _ _ _
Kjer je ____, je tudi ogenj. Slovenski rek 14.   _ _ _ 

Pokvarjen  ________ je zakuhal požar v kuhinji. (Ni bil štedilnik.) 15.  _ _ _ _ _ _ _ _ 

"Tiha ________ bregove dere."  slovenski pregovor 16.  _ _ _ _ 

Sreča pamet vzame, _____ jo pa vrne. Ljudska modrost 17.   _ _ _ _ _ _ _
Usedlina počasi se gibajočih vod; jezersko blato. 18.  _ _ _ _

   Križanka A   GESLO: ____________________________________________________

      MAX. TOČKE: 3 + 18  


