
        EKIPA: _____________________ 
 

STESKA 2017 – vprašanja za kategorijo A: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Prva planinska koča Slovenskega planinskega društva je bila:             _________  
 
 a)  Kocbekova koča na Molički planini 
 
 b)  Hausenbichlerjeva koča na Mrzlici 
 
 c)  Orožnova koča na Črni prsti   
 
2. Katero telefonsko številko pokličemo ob nesreči?                              _________ 
 
 a)  113 
 
 b)  1188 
 
 c)  112 
 
3. »Gozdni stražar»  je                                   _________ 
 
 a)  šoja 
 
 b)  krekovt 
 
 c)  planinska kavka 
 
4. Markacija je vidno dvobarvno znamenje okrogle oblike sestavljeno  iz?  _________ 
 
 a)  bele pike z rdečim kolobarjem  
 
 b)  belega roba z rdečim jedrom sončnih  
 
 c)  bele pike z zelenim kolobarjem  
 
5. Karta je orientirana                                                                                         _________ 
 
 a)  kadar je na zgornjem robu karte kompas 
 
 b)  kadar se smer severa na kari ujema s smerjo  juga v naravi 
 
 c)  kadar se smer severa na kari ujema s smerjo  severa v naravi 
 
6. Od katerega leta je Ponikovske planote zavarovano kot krajinski park     _________ 
  

a) 1967 
 
b) 1998  
 
c) 2001 

 
       SKUPNO  točk:            _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 

STESKA 2017 – vprašanja za kategoriji B,  F: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 
1. Prvi  Mladinski odsek je bil ustanovljen leta?                                               _________ 
 
 a)  1933 
 
           b)  1939 
 
 c)  1949 
 
2. Alpski ravnini v Sloveniji sta                                                                           _________ 
    
 a)  Savinjska in Savska ravan 
 
 b)  Savinjska dolina in Gorenjska  
 
 c)  Prekmurje in Ptujsko polje 
 
3. Planinski srobot ima?                                    _________ 
 
 a)  male bele cvetove 
 
 b)  velike modre cvetove 
 
 c)  velike rumene cvetove 
 
4. Reambulacija nam pove                                                                               _________ 
      
 a) odstopanje »pravega« severa od magnetnega 
 
 b) kdaj je bila karta natisnjena 
 
 c) kdaj je bila karta zadnjič posodobljena 
 
5. V planinstvu velja splošen normativ, da se v uri spustimo za?                      _________ 
 
 a)  400 do 600 metrov 
 
 b)  550 do 650 metrov 
 
 c)  350 do 400 metrov 
 
6. Kako se imenuje potok, ki izvira na Ponikvi?        
 

a) Ponikva   
 
b) Peklenščica   
 
c) Ponikvica 

 
 
       SKUPNO   točk:              _________ 



        EKIPA: _____________________ 
 

STESKA 2017 – vprašanja za kategorije C, Č, D in E: 
(vsak pravilen odgovor = + 5 točk;  vsak nepravilen odgovor = - 5 točk;  
 brez odgovora = 0 točk) 
 

1. Katerega leta je izšel prvi planinski vodnik Vodnik po Savinjskih Alpah ? ___________ 
 

a) 1896 
 

b) 1911  
 

c) 1894 
 

2. Možganska kap je posledica nenadno zmanjšanega dotoka krvi v možgane. 
Bolnik-a                                             
                                                                                                                             _________ 

a) pustimo nekaj minut ležati s privzdignjenim vznožjem. 
Ko postane spet rožnat, lahko vstane 

 

b) potrebuje zadosti tekočine ( čaj ), mirovanje in zdravniški 
pregled. Potreben je ustrezen prevoz v dolino. 

 

c) namestimo v udoben položaj ( če je nezavesten na bok ), 
preverjamo stanje dihanja in cirkulacije, pokličemo reševalce. 

 

3. Skupek vseh osebkov vseh populacij v nekem prostoru  s pripadajočimi odnosi 
Imenujemo življenska združba ali?                                                             
                                                                                                                              ________ 

a) ekosistem  
 

b) biotop  
 

c) biocenoza 
 

4. Napaka v azimutu za 6° je na razdalji 500 metrov napaka za ?        ________ 
 

a) 52 metrov 
 

b) 156 metrov 
 

c) 256 metrov 
 

5. Pri hoji navzdol z derezami je na začetku koraka kot med  
     derezo in pobočjem?                                                                               _________ 

 

a) manjši od 20° 
 

b) med 20° in 30° 
 

c) več kot 30°  
 

6. Krajevno skupnost Ponikve sestavlja:                                                       __________ 
   

a) 6 zaselkov 
 

b)  7 zaselkov 
 

c) 9 zaselkov 
 

 
       SKUPNO  točk:               _________ 


