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ZAKLJUČNI TEST IZ TEORIJE 

za gasilske pripravnike v PGD Rakek 
 
 
IME, PRIIMEK: ____________________________  DOSEŽENO ŠT. TOČK: _____ / 35 
DATUM: ___________________     
PODPIS: ___________________     OPRAVIL / NI OPRAVIL 
         

PODPIS OCENJEVALCA:_________________ 
Navodila: 
Za reševanje je na voljo 60 min. Po končanem pisanju pripravnik odda test svojemu nadzorniku in 
lahko zapusti prostor.  Skupinsko reševanje in uporaba nedovoljenih pripomočkov je prepovedana. 
Nadzornik lahko ob ugotovitvi kršitve pravil pisanja in neupoštevanju reda pripravniku prepove 
nadaljevanje testa in ga oceni kot neopravljeno. Za pozitivno opravljen test je potrebno doseči vsaj   
28 točk, oz. 80%. Pri vprašanjih izbirnega tipa obkroži črko pred pravilnim odgovorom, pri ostalih 
vprašanjih odgovarjaj kratko in jedrnato, če je potrebno nariši skico. Piši čitljivo! 
Zaključni test iz teorije predstavlja poleg praktičnega izpita del končne ocene pripravnika.  
 
 

1. Naštej osnovno osebno zaščitno opremo gasilca za posredovanje na intervencijah! 
 
 
 
 
 

2. Gasilski kombinezon lahko uporabljamo za: 
a) Gašenje požarov v naravi 
b) Gašenje notranjih požarov 
c) Za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi 
d) Za delovne akcije 

 
3. Gasilec z nepopolno oz. neustrezno osebno zaščitno opremo: 

a) Lahko sodeluje na vseh intervencijah 
b) Lahko sodeluje pri tehničnih intervencijah 
c) Ne sme sodelovati na intervencijah 
d) Lahko sodeluje na intervenciji, če mu to dovoli njegov poveljujoči, kljub kršenju pravil.  

 
4. Naštej nekaj kosov skupne zaščitne opreme, katero uporabljamo v društvu! 

 
 
 
 
 

5. Gasilec lahko zavrne povelje za opravljanje dodeljene naloge, če oceni, da: 
a) Ni fizično ali psihično sposoben opraviti določeno nalogo 
b) Obstoja pri opravljanju naloge prevelika nevarnost za poškodbe oseb ali materialnih 

sredstev 
c) Bi nalogo lahko opravil nekdo drug namesto njega 
d) Obstoja in predlaga boljšo rešitev za izvedbo naloge oz. rešitev problema. 
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6. Naštej glavne sestavne dele (3) IDA (izolirni dihalni aparat)! 
 
 
 
 
 

7. Izolirni dihalni aparat lahko nosi in uporablja na intervencijah: 
a) Vsak gasilec z opravljenim osnovnim in nadaljevalnim tečajem za gasilca 
b) Vsak gasilec z opravljeno specialnostjo za nošenje dihalnih naprav 
c) Vsak član PGD, ki se čuti sposobnega za nošenje dihalnega aparata 
d) Vsak gasilec, ki je že večkrat gasil požar v objektu 

 
 

8. Pri uporabi izolirnega dihalnega aparata je obvezna uporaba zaščitne podkape 
a) Pri požarih 
b) Pri posredovanjih na nesrečah z nevarnimi snovmi 
c) Uporaba podkape ni obvezna 
d) Uporaba je priporočljiva pri vseh posredovanjih, kjer uporabljamo izolirni dihalni aparat in 

smo izpostavljeni visokim temperaturam ali ostalim zunanjim vplivom. 
 

9. Gašenje notranjih požarov lahko izvaja: 
a) Skupina vsaj dveh gasilcev 
b) Skupina treh gasilcev 
c) En sam gasilec, če se za to počuti dovolj sposobnega 
d) En sam gasilec, če mu tako ukaže poveljujoči 

 
10. Gasilec lahko zapusti mesto intervencije: 

a) Kadarkoli 
b) Če o tem obvesti svojo vodjo in od njega dobi odobritev 
c) Če ima nujne obveznosti  
d) Če ga pokliče vodja sosednje gasilske enote, ki prav tako posreduje na intervenciji 

 
11. Pri posredovanju na poplavah uporabljamo električno energijo: 

a) Iz lastnega vira (e. agregat,…) 
b) Iz vsake hišne napeljave 
c) Iz hišne napeljave, če nam lastnik zagotovi ustreznost in brezhibnost  
d) Iz vira, za katerega smo prepričani glede ustreznosti in varnosti 

 
12. Opiši in skiciraj polnjenje protipoplavnih vreč s peskom! 
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13. Potopne in ostale pretočne črpalke lahko uporabljamo tudi za prečrpavanje nevarnih snovi: 
a) Če ocenimo, da se nevarna snov nahaja v minimalnih količinah 
b) Če je črpalka ustrezno certificirana za prečrpavanje nevarne snovi 
c) Če ima črpalka vodno hlajenje 
d) Če ima črpalka gumiran napajalni električni kabel  

 
14. Naštej vrste požarov v naravi (4)! 

 
 
 
 
 

15. Naštej nekaj glavnih gasilnih sredstev in pripomočkov, katere uporabljamo gasilci za gašenje 
požarov v naravi! 

 
 
 
 
 

16. Širjenje požara v naravi je odvisno od: 
a) Hitrosti vetra 
b) Količine in vrste goriva oz. gorečega materiala 
c) Vsebnosti vode v rastlinju 
d) Lege in konfiguracije terena 

 
17. Gasilno metlo uporabljamo za gašenje: 

a) Vseh vrst požarov v naravi 
b) Travniških in nizkih talnih požarov 
c) Podtalnih požarov 
d) Kompleksnih požarov v naravi 

 
18. Sistem radijskih zvez ZARE gasilci uporabljamo za: 

a) Medsebojno komunikacijo na intervencijah 
b) Komunikacijo z regijskim centrom za obveščanje (ReCO) 
c) Komunikacijo na organiziranih gasilskih vajah in ostalih dejavnostih 
d) Reševanje nesporazumov na intervencijah 

 
19. Pod kateri ReCO spada PGD Rakek in GZ Cerknica? 

 
 
 
 

20. Kateri kanal sistema ZARE uporabljamo za medsebojno komuniciranje v PGD Rakek? 
a) Katerikoli prost kanal ZARE 
b) Načeloma kanal ZARE 43, oz. tisega, katerega nam dodeli ReCO 
c) 26. in 27. kanal ZARE 
d) 33. In 34. kanal ZARE 
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21. Za postavitev trodelne gasilske lestve je potrebno: 
a) Vsaj 3 gasilci 
b) Najmanj 4, optimalno 5 gasilcev 
c) 6 gasilcev 
d) Število gasilcev določi vodja glede na fizično sposobnost gasilcev 

 
22. Pod kakšnim kotom mora biti prislonjena trodelna lestev na objekt? (opiši, skiciraj,…) 

 
 
 
 
 
 
 

23. Naštej varovalno opremo gasilca, ki je obvezna za varno delo na lestvah (5)? 
 
 
 
 
 

24. Razdelilnik visoke napetosti (trafo postaje) lahko gasimo: 
a) Z vodo s pomočjo turbo ročnika 
b) S posebnimi gasilnimi sredstvi (prah, gasilni plini,…) 
c) S katerimkoli gasilnim sredstvom, če tako odredi poveljujoči 
d) Če ogenj neposredno ne ogroža življenj in ostalih objektov, ga ne gasimo do zagotovitve 

odklopa elektrike in zagotovitve varnosti s strani delavca elektro podjetja, ampak samo 
varujemo sosednje objekte. 

 
25. V primeru električnega udara v vozilo v katerem se nahajamo: 

a) Vozilo takoj in čim hitreje zapustimo 
b) Ostanemo v vozilu in počakamo na drugo reševalno ekipo 
c) Če smo v vozilu ogroženi, ga zapustimo s sonožnimi odrivi 
d) Vozilo priklopimo na ozemljitev in zapustimo kabino 

 
26. Glavno varovalko hišne elektrike lahko odklopi: 

a) Samo gasilec z opravljenim tečajem za gasilca 
b) Samo gasilec, če mu tako ukaže poveljujoči 
c) Samo pooblaščen serviser električnih naprav 
d) Samo pooblaščen delavec elektro podjetja, ki je zadolžen za oskrbo z električno energijo 

na območju intervencije 
 

27. Pri posredovanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi moramo: 
a) Uporabljati ustrezno zaščitno opremo  
b) Uporabljati dotrajano opremo, katere ni škoda, če se uniči 
c) Ravnati po predpisanih ukrepih za določeno nevarno snov 
d) Počakati na pogodbenega izvajalca za reševanje ob nevarnih snoveh, ne glede na širjenje 

in delovanje nevarne snovi.  
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28. Ob nesrečah z nevarnimi snovmi moramo uporabiti izolirni dihalni aparat (IDA): 
a) Vedno, ne glede na vrsto in količino nevarne snovi 
b) Vedno, kadar nismo sigurni za kakšno nevarno snov gre 
c) Vedno, kadar obstoja nevarnost zastrupitve 
d) Vedno, kadar se ne počutimo dobro 

 
29. Kje bi uporabil omejevalec tlaka? (opiši, skiciraj,…) 

 
 
 
 
 
 

30. Katere vrste ročnikov uporabljamo v društvu za delo na intervencijah? 
 
 
 
 
 

31. Kakšen cevovod in ročnik moramo pripraviti za gašenje notranjih požarov? 
a) B cevovod z B ročnikom na zasun 
b) Hitro napadalni visokotlačni vod z ročnikom 
c) C cevovod s C ročnikom na zasun 
d) C cevovod s turbo ročnikom 

 
32. Kakšno je razmerje vpihov in masaž srca pri izvajanju temeljnih postopkov oživljanja (TPO)? 

Kakšna je razlika pri utopljencih in otrocih? 
 
 
 
 

 
33. Kako oskrbimo močno krvavečo rano? 

a) Izvedemo pritisk na rano preko gaze, izvedemo digitalni pritisk, poškodovan ud dvignemo, 
rano obvežemo s kompresijsko sterilno obvezo in poškodovan ud imobiliziramo. 

b) Rano takoj povežemo s prvim povojem 
c) Rano speremo in jo povijemo s povojem 
d) Izvedemo analogni pritisk in počakamo na strokovno pomoč 

 
34. Vratno opornico namestimo: 

a) Pri poškodbah zgornjih telesnih okončin 
b) Pri poškodbah glave 
c) Pri poškodbah, kjer obstoja sum poškodbe hrbtenice 
d) Pri poškodbah kjer je oseba nezavestna 

 
35. Pri nudenju prve pomoči uporabljamo zaščitne medicinske rokavice: 

a) Vedno 
b) Samo, kadar oskrbujemo krvaveče rane 
c) Samo, kadar imamo umazane roke 
d) Vedno, kadar nam to ukaže poveljujoči 


