
        EKIPA: _____________________ 
 

PONIKVA 2019 – vprašanja za kategorijo A: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Planinska zveza Slovenije je bila ustanovljena :                                              _________  
 
 a)  1893 
 
 b)  1948 
 
 c)  1946   
 
2. GRS  je                                                                                                        _________ 
 
 a)  Gorska razvojna služba 
 
 b)  Global Rescue Service 
 
 c)  Gorska reševalna služba 
 
3. Koliko odstotkov površja Slovenije je višje od 2000 metrov?                         _________ 
 
 a)  2% 
 
 b)  0,8% 
 
 c)  0,4% 
 
4. Črni teloh je dobil ime po                                                                                  _________ 
 
 a)  čebulici  
 
 b)  koreniki  
 
 c)  steblu  
 
5. Markacija, ki je sestavljena iz rumene pike in rdečega kolobarja označuje: __________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 a)  Evropsko pešpot 
 
 b)  planinsko pot 
 
 c)  Jakobovo pot 
 
6. Prvi postanek po začetku hoje naredimo po                                                  ___________ 
  

a) 15-20 minutah hoje 
 
b) 25-30 minutah hoje 
 
c) 10-15 minutah hoje 

 
       SKUPNO  točk:            _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 

PONIKVA 2019 – vprašanja za kategoriji B,  F: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Prvi planinski zemljevid Julijskih Alp je leta 1910 izdal :                             __________                                  
 
 a)  Fran Orožen 
 
           b)  Alojzij Knafelc 
 
 c)  Jakob Aljaž 
 
2. Hipotemija je                                                                                                     _________ 
    
 a)  podhladitev, ko telesna temperatura pade pod 35°C 
 
 b)  vročinsko stanje , ko je telesna temperatura nad 37°C 
 
 c)  izguba tekočine 
 
3. Planinski zajec ima?                                    _________ 
 
 a)  daljše uhlje in čokato postavo 
 
 b)  krajše uhlje in bolj čokato postavo 
 
 c)  krajše uhlje in velike šape 
 
4. Ekvidistanca pri DTK 25 je                                                                               _________ 
      
 a) 20 metrov 
 
 b) 25 metrov 
 
 c) 10 metrov 
 
5. Slojasti oblaki so                                                                                               _________ 
 
 a)  kumulusi 
 
 b)  cirusi 
 
 c)  stratusi 
 
6. Medsebojna razdalja med planinci v skupini, ki hodijo s palicami mora biti več kot         

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                ___________ 

a) 1 meter   
 
b) 2 metra  
 
c) 3 metre 

 
 
       SKUPNO   točk:              _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 

PONIKVA 2019 – vprašanja za kategorije C, Č, D in E: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 

1. Prvi tečaj za gorske vodnike je SPD organiziral                                            __________ 
 

a) 1906 
 

b) 1921  
 

c) 1894 
 

2. Vročinski udar je nujno stanje, ko je bolniku potrebno znižati telesno temperaturo. 
Bolnika                                                                                                                 
                                                                                                                            _________ 

a) pustimo nekaj minut ležati s privzdignjenim vznožjem in ga hladimo z obkladki. 
 

b) prenesemo ga v senco ali hladen prostor, ga poležemo in slečemo. Damo mu 
piti hladno tekočino, če je pri zavesti. Ohlajamo ga z hladnimi obkladki po telesu, 
razen glave. 

 

c) prenesemo ga v senco ali hladen prostor, ga poležemo in slečemo. Damo mu 
piti hladno tekočino, če je pri zavesti. Ohlajamo ga z hladnimi obkladki po vsem 
telesu. 

 

3. Razgaljanje površja kot posledica vzajemnega delovanja preperevanja in odnašanja 
gradiva na nagnjeni površini imenujemo                                                             
                                                                                                                              ________ 

a) erozija  
 

b) fluviacija  
 

c) denudacija 
 

4. Razpon peruti sove uharice je do                                                          ________ 
     

a) 160 centimetrov 
 

b) 90 centimetrov 
 

c) 80 centimetrov 
 

5. Kartografske projekcije, ki ohranjajo pravilnost površin imenujemo       _________ 
 

a) konformne 
 

b) ekvidistančne 
 

c) ekvivalentne 
 

6. Lavinska sonda je                                                                                        __________ 
   

a) teleskopska palica za iskanje zasutega 
 

b)  oddajnik, ki ga ima s sabo planinec pri hoji po snegu 
 

c) naprava,ki sporoča gibanje sneznega plazu 
 

 
       SKUPNO  točk:               _________ 


