ZGODOVINA GASILSTVA – DRŽAVNI RAZPIS 2014
PIONIRJI (prvih 10 vprašanj), MLADINCI (prvih 20 vprašanj), GASILCI PRIPRAVNIKI (vsa vprašanja)
1. Kje je bilo ustanovljeno prvo gasilsko društvo? V Metliki.
2. Kako so se ob ustanovitvi imenovala najstarejša gasilska društva v Sloveniji? Požarne brambe.
3. Katerega leta je bila ustanovljena prva prostovoljna požarna bramba na Slovenskem? 1869.
4. Kdo je bil ustanovitelj najstarejšega gasilskega društva v Sloveniji? Dr. Josip Savinšek.
5. Kdo je bil prvi predsednik Gasilske zveze Slovenije? Matevž Hace.
6. Kje je bila v Slovenije ustanovljena prva gasilska šola? V Žireh.
7. Kje je slovenski gasilski muzej? V Metliki.
8. Kdo je zavetnik gasilcev? Sveti Florjan.
9. Kdo je sedanji poveljnik Gasilske zveze Slovenije? Franci Petek.
10.Kdo je sedanji predsednik Gasilske zveze Slovenije? Jošt Jakša.
11.Po kom se imenuje najvišje gasilsko priznanje v Sloveniji? Po Matevžu Hacetu.
12.Kaj je navadno vzpodbudilo nastanek gasilskih društev? Manjši ali večji požari pri katerih so bili ljudje
nemočni.
13.V kateri državi je dr. Josip Savinšek spoznal delovanje prostovoljnih požarnih bramb? Na Hrvaškem.
14.Po kom se imenuje Slovenski gasilski muzej v Metliki? Po dr. Branku Božiču.
15.Kdo je prvi slovenskim gasilcem poveljeval v slovenskem jeziku? Ignacij Merhar.
16.Kako so se preimenovala gasilska društva po Zakon o organizaciji gasilstva, je izšel 15. julija 1933? V gasilske
čete.
17.Katerega leta je bila ustanovljena Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije? 1949.
18.Kdo je bil na 1. kongresu Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije izvoljen za poveljnika? Miran Špicar.
19.Kako je delovalo gasilstvo v času 2. svetovne vojne? Delovanje društev je bilo zelo oteženo, omejeno in
marsikje prekinjeno.
20.Prva gasilska šola je leta 1950 začela delovati v Žireh. Za kateri čin je izobraževala gasilce?
Za gasilske častnike.
21.Kako je Ignacij Merhar naslovil knjižico, ki jo je izdal za razširitev slovenskega poveljevanja pri gasilcih?
Vadnik.
22.Kako se imenuje gasilska strokovna revija, katere urednik je bil kmalu po I. svetovni vojni Fran Barle?
Gasilec.
23.Kdo je bil prvi urednik Gasilca? Fran Trošt.
24.Kaj je zaščitni znak Gasilskega Muzeja v Metliki? Nočni stražar.
25.Kdo je bil dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Slovenije in tudi avtor učbenika Gasilska taktika? Milan
Vrhovec.
26.Zakaj si je prizadeval predsednik Gasilske zveze Slovenije Branko Božič? Za ohranjanje zgodovine gasilstva.
27.Čemu je poveljnik slovenskih gasilcev Milan Vrhovec namenjal še posebno pozornost? Vzgoji sodnikov za
gasilska tekmovanja.
28.Kdo je bil prvi vodja leta 1919 ustanovljene Jugoslovanske gasilske zveze v Ljubljani? Fran Barle.
29.Ob praznovanju katere obletnice prostovoljnega gasilskega društva v Metliki so odprli gasilski muzej? Ob
praznovanju stoletnice.
30.Na katerem kongresu Gasilske zveze Slovenije sta bila izvoljena sedanji predsednik in poveljnik Gasilske
zveze Slovenije? Na 16.

