
VPRAŠANJA 

1. Kaj bi storili, če vam zagori olje ali mast v loncu na štedilniku? 

a. pokrili bi lonec s pokrovko ali mokro krpo 

b. pogasili bi ogenj z gasilnikom 

c. pogasili bi ogenj z vodo 

d. umaknili bi se iz stanovanja in poklicali gasilce 

2. Ali lahko ob požaru v stolpnici uporabljamo dvigalo? 

a. da 

b. ne 

c. da, vendar le v smeri pritličja 

3. Kakšen navoj ima matica regulatorja, ki se privije na plinsko posodo z utekočinjenim 

naftnim plinom butan - propan? 

a. levi navoj 

b. desni navoj 

c. nima navoja, ker se gumijasta cev samo natakne na posodo 

4. Zemeljski plin metan, ki ga koristimo v gospodinjstvu in prihaja k nam po plinovodnih ceveh, je: 

a. lažji od zraka in ob uhajanju sili pod strop 

b. težji od zraka in se kopiči pri tleh 

c. ima isto specifično težo kot zrak in se z njim idealno pomeša 

5. Kakšna gasilna sredstva imate doma ali v avtomobilu? 

a. gasilnikov nimam 

b. imam gasilnik v avtu 

c. imam gasilnik v stanovanju in avtu 

d. nameravam še kupiti kak gasilnik 

e. imam gasilnik v stanovanju 

6. Imate v stanovanju kakšen javljalnik dima ali plina? 

a. nimam 

b. imam 

7. Kaj mislite, katera jed, ki se kuha brez vašega nadzora, bo najprej zagorela? 

a. luščen fižol 

b. goveje meso za juho 

c. dimljena svinjska krača 

8. Kaj boste storili, če se vam vnamejo saje v dimniku? 

a. v dimnik vlijemo vedro vode 

b. dimnik pogasimo z gasilnikom na prah 

c. pokličemo gasilce na številko 113 

d. pokličemo gasilce na številko 112 

e. pustimo, da saje izgorijo 

9. Ali imate hišo ali stanovanje zavarovano v primeru požara? 



a. da 

b. ne 

10. Kaj boste najprej storili, če ovohate uhajajoč plin v stanovanju? 

a. izklopili vse električne aparate 

b. zaprli dovod plina iz jeklenke ali plinske instalacije 

c. napravili prepih z odpiranjem oken in vrat 

d. napravili prepih in zaprli dovod plina 

e. poklicali plinarno 

f. poklicali gasilce 

g. poklicali policijo 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

1. vprašanje 

a - 5 točk 

b - 10 točk 

c - 0 točk 

d - 2 točki 

2. vprašanje 

a - 0 točk 

b - 10 točk 

c - 0 točk 

3. vprašanje 

a - 10 točk 

b - 0 točk 

c - 0 točk 

4. vprašanje 

a - 10 točk 

b - 0 točk 

c - 0 točk 

5. vprašanje 

a - 0 točk 

b - 2 točki 

c - 10 točk 

d - 1 točka 

e - 5 točk 

6. vprašanje 

a - 0 točk 

b - 10 točk 

7. vprašanje 



a - 0 točk 

b - 10 točk 

c - 5 točk 

8. vprašanje 

a - 0 točk 

b - 2 točki 

c - 0 točk 

d - 10 točk 

e - 0 točk 

9. vprašanje 

a - 10 točk 

b - 0 točk 

10. vprašanje 

a - 0 točk 

b - 2 točki 

c - 5 točk 

d - 10 točk 

e - 1 točka 

f - 3 točke 

g - 0 točk 

  

Skupaj doseženih točk ……………………… 

RAZVRSTITEV V SKUPINO ZNANJA 

RAZVRSTITEV V SKUPINO 

 

Prva skupina – dosegli ste od 0 do 20 točk 

Ni opravičila za tako slab rezultat, vi ste nevarni sami sebi in okolici. Takoj nekaj ukrenite, da ne bo 

prepozno. Če bo izbruhnil požar, je najbolje, da ne naredite nič, ker boste situacijo le še poslabšali. 

 

Druga skupina – dosegli ste od 20 do 40 točk 

Nekaj bo treba storiti. Slab rezultat, ki ste ga dosegli, ima lahko več vzrokov, posledice pa bodo vedno 

enake, to je nepravilno ravnanje ob nastanku požara ali nesreče. Človek božji, zavedajte se, da 

ogrožate sebe in svoje najbližje. Če imate kakšno možnost, se udeležite predavanja iz požarne 

varnosti in varstva pri delu. 

 

Tretja skupina – dosegli ste od 40 do 60 točk 

Vaše poznavanje požarne varnosti je še komaj zadovoljivo. Velik vprašaj je, kaj bi vi storili, če vas 

preseneti nenadna nevarna situacija. Poglejte malo okrog sebe in se zavedajte nevarnosti, ki vam 



grozi. Posvetujte se o nabavi gasilnikov ali drugih tehničnih preventivnih naprav. Pri telefonu imejte 

na veliko napisano telefonsko številko gasilcev 112. 

 

Četrta skupina – dosegli ste od 60 do 80 točk 

Zelo solidno znanje, čestitam. Vas bi težko presenetila kakšna nenadna izredna situacija. V večini 

primerov bi vedeli, kako ravnati, ali pa bi znali poklicati na pomoč gasilsko enoto. Sicer ste bili v nekaj 

vprašanjih malo neodločni, kar pa ni vplivalo na dober rezultat. 

Peta skupina – dosegli ste od 80 do 100 točk 

Čestitam, vaše preventivno znanje je na visokem nivoju. Očitno že imate nekaj izkušenj iz požarne 

varnosti. Zavedate se nevarnosti nastanka požara v bivalnem okolju, na vozilih in drugje. Vaš spanec 

je lahko bolj miren od tistih, ki so dosegli manj kot 60 točk. Več kot očitno je, da imate veliko izkušenj 

s pripravo hrane, pa tudi na tehničnem področju ste dobro podkovani. Če bi imeli vsi občani tako 

dobro znanje, skoraj ne bi potrebovali gasilcev.  

 


