
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. Na čemu je bila napisana uredba o gašenju požara v Egiptu? 
2. Kako se je delila gasilska služba pri Rimljanih? 
3. Kdo je vodil gašenje v srednjem veku? 
4. Kaj je bil Heronov izum? 
5. S čim se je začela ukvarjati prva tovarna Schmied v Avstriji? 
6. Kaj je ustanovitelj prve požarne brambe s svojim denarjem kupil skupini fantov? 
7. Kaj je pripeljalo do ustanovitve gasilskih zvez? 
8. Ali so bile gasilske zveze na Slovenskem do leta 1914 med seboj povezane? 
9. Na katere dežele je bilo razdeljeno slovensko gasilstvo? 
10. Kaj so na prvem občnem zboru Jugoslovanske gasilske zveze v Ljubljani ukinili? 
11. V kaj so se preimenovala gasilska društva z zakonom o gasilstvu leta 1933? 
12. Kdo je v osrednji Sloveniji razpustil gasilsko društvo v času 2. svetovne vojne?  
13. Kaj je doživelo prostovoljno gasilstvo na Slovenskem v času 2. svetovne vojne? 
14. Kaj je omogočal novi zakon o prostovoljnih gasilskih društvih leta 1948? 
15. Kako dolgo je trajala šola za gasilske častnike v prostovoljnem gasilstvu? 
16. Kdaj je bil zaključek prvega tečaja v Žireh? 
17. Kako je prvi rimski cesar razdelil Rim? 
18. Kaj je leta 1685 organiziral nizozemski baročni slikar Heyden? 
19. Kateri je znameniti rek in takratno geslo Benjamina Frenklina? 
20. Kako se je imenovala knjižica za rešitev slovenskega poveljevanja leta 1886? 
21. Kdo je bil tajnik Deželne gasilske zveze na Kranjskem? 
22. Kdaj so začeli podeljevati najvišje gasilsko priznanje »Hacetovo priznanje«? 
23. Kdo je bil 13 let predsednik Gasilske zveze Slovenije? 
24. Kdo je napisal knjigo »Po poti 130-letnega razvoja gasilstva na Slovenskem«? 
25. Kdo je bil na 12. kongresu imenovan za častnega člana Gasilske zveze Slovenije? 
26. Kdo je vodil strokovno-tehnično komisijo pri predsedstvu Gasilske zveze Slovenije? 
27. Kdo je ustanoviteljica gasilskega muzeja v Metliki? 
28. Kako se glasi verz, ki ga je napisal Oton Župančič za prapor gasilcem iz Kamnika? 
29. Zakaj je 4. maj proglašen za dan svetega Florjana? 
30. Kako so imenovali gasilce po župah in gasilskih četah? 
  
 
 


