
 

1 DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE »2012« 

PRILOGA ZA PIONIRJE: Gasilska zgodovina 

Izbor vprašanj iz gasilske zgodovine. Ekipa odgovarja na 10 vprašanj tako, da obkroži 
pravilno trditev z »a, b ali c«. 

 
 

 
1. Kakšna je bila prva gasilska črpalka, ki jo je izumil in naredil grški izumitelj Ktesibilis? (2) 
2. Zakaj je v srednjeveških mestih pogosto prihajalo do požarov? (3) 
3. Na kaj je meščane v srednjeveških mestih opozarjal »večerni zvon«? (3) 
4. Katera pravila so morali upoštevati meščani v 14. in 15. st. in so  bila zapisana tudi v 

požarnem redu? (4) 
5. S katerim orodjem in opremo so Rimljani že lahko gasili požare? (4) 
6. Kaj pomeni izraz »kombinirana brizgalna«? (5) 
7. Kateri cehi (obrtniki) so imeli poleg svojega dela tudi požarno službo? (5) 
8. Katera so bila prva tri mesta v Sloveniji, kjer je bila ustanovljena požarna bramba? (6) 
9. Kateri so bili glavni vzroki za ustanovitev prostovoljnih gasilskih društev? (6) 
10. Pod katerim geslom so delovali člani gasilskih društev v obdobju Avstro-Ogrske? (7) 
11. Kako je delovalo prostovoljno gasilstvo v času 2. svetovne vojne? (8) 

12. Katerega leta in kje je bil prvi kongres Gasilske zveze Slovenije? (9) 
13. Katera je bila ena prvih nalog, ki si jih je zadalo vodstvo GZS kmalu po ustanovitvi? (10) 

14. Po čem je bil še posebej poznan poveljnik Ignacij Merhar? (13) 
15. Po kom se imenuje najvišje gasilsko priznanje in memorialno tekmovanje? (14) 
16. Kdo je bil avtor večih knjig o zgodovini gasilstva na Slovenskem? (14) 
17. Čemu  je poveljnik slovenskih gasilcev Milan Vrhovec namenjal še posebno pozornost? (14) 
18. Kdo je bil istočasno predsednik Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Jugoslavije? (15) 
19. Kdaj in na kakšen način je Gasilska zveza Slovenije praznovala 100-letnico ustanovitve 

gasilstva na Slovenskem? (16) 
20. Kako so v obdobju med obema vojnama še posebej častili sv. Florjana, zavetnika slovenskih 

gasilcev? (18) 
 


