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Kaj lahko storiš, da ne pride do požara? 
 

1. Z ognjem se nikoli ne igraj!  

Prijazen ogenjček lahko v trenutku zraste v neobvladljiv  
požar in ogrozi tvoje in druga življenja.  
Zato vžigalice in vžigalnike pusti pri miru. 
 

2. Kadar kuhaš, ostani pri štedilniku ves čas, dokler ne končaš. 
Gledanje televizije, klepetanje po telefonu ali igranje igric na računalniku ne gredo prav nič skupaj s kuhanjem. 
Lahko se zgodi, da se zamotiš in pozabiš na olje v ponvi, ki si jo postavil na štedilnik.  
 

3. Zapomni si!  
     Gorečega olja nikoli ne smeš gasiti z vodo! 

Če jo zliješ vanj, bo vse skupaj vrglo v zrak in hudo se boš opekel.  
Zato ponve nikoli ne daj pod pipo, temveč ogenj zaduši s pokrovko  
ter izklopi plin ali elektriko. 
 

4. Lepo je gledati, kako dogorevajo sveče. 

Ampak previdno – prižgi jih le v  navzočnosti odraslih in pazi, kam jih postaviš. Postavljene morajo biti na 
negorljivo površino. Nikoli ne smejo biti preblizu predmetom, ki lahko zgorijo (časopis, pohištvo, zavese, …). 
Enako velja za likalnik, kalorifer, peč in druge naprave, ki oddajajo toploto. 
 

5. Na prostem lahko kuriš le, če so zraven odrasli. 

V ogenj ne meči stvari, ki pri visokih temperaturah eksplodirajo (doz različnih sprejev). Eksplozija lahko poškoduje 
ljudi in povzroči požar, saj razmeče žerjavico daleč naokoli. 
 

6. Če kurite na  prostem, poskrbite, da je kurišče zavarovano in nadzorovano. 

Okolica kurišča mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. 
Poskrbite tudi, da 
 je v bližini voda, gasilnik, ali orodje za gašenje (lopata,  
      grablje, …), 
 ne kurite v dneh, ko je razglašena požarna ogroženost  
      naravnega okolja, 
 ne kurite v suhih in vetrovnih dneh, 
 v ogenj  ne mečete praznih doz, ker lahko eksplodirajo in razširijo požar zunaj urejenega kurišča. 
 Po končanem kurjenju skrbno pogasite ogenj in žerjavico. 

 
7. Lepila, čistila, razredčila, laki in podobno, niso le strupene, ampak tudi eksplozijsko in požarno 

nevarne snovi, zato v nobenem primeru niso namenjene igri. 
 
 

Kaj storiti, ko zagori v naravi? 

1. Ostani miren in razsoden! 

Oceni, za kakšen požar gre. To boš lahko storil le, če boš ohranil mirni kri. Če nisi v življenjski nevarnosti, če gre za 
manjši začetni požar, če je šele zagorelo, skušaj požar omejiti oziroma pogasiti sam z razpoložljivimi sredstvi. Poskrbi  
za varen umik ljudi in živali. 
 

 

 

 



POŽAR                                                                                                                                                            priloga 2 
 
 
 

 
vzgoja za zaščito in reševanje na IV. osnovni šoli Celje                                                                                            stran 2 
 
 
 

2. Pri gašenju moraš paziti predvsem na lastno varnost! 

Požara se loti s priročnimi gasilnimi sredstvi: 

Z VODO 

Gašenje požara v naravi je najuspešnejše  z vodo. Zadostno količino vode preprosto zlij na ogenj. Ogenj mora povsem 
ugasniti. 

 

Z BRINOVIMI ALI SMREKOVIMI VEJAMI 

Z vejami tolci po ognju ali pa jih vleci po robu goreče trave. Če imaš v roki orodje, kot sta kramp ali lopata, lahko 
prekoplješ travo in s tem preprečiš nenadzorovano širjenje požara. 

 

Z ZEMLJO ALI PESKOM 

Manjšo površino, ki jo je zajel ogenj, posipaj s peskom ali z zemljo, dokler ogenj povsem ne ugasne. 

 

3. Sam gasiš le, če požar ne presega tvojih zmožnosti. 

Če požaru nisi kos, nemudoma pokliči reševalce na telefonsko številko 112. 

 

Kaj moraš storiti, če požar zajame stanovanje? 

 

1. Čim prej moraš zapustiti prostor, kjer gori! Vsaka sekunda je dragocena. Po pomoč boš poklical 
od soseda, ne pa iz gorečega stanovanja. 

 

2. Plazi se nizko, pod dimom! 
 

3. Preveri vrata! Če so vroča ali če se izpod njih vali dim, uporabi drug izhod. Ne uporabljaj dvigala! 
 

4. Ko prideš ven, ostani zunaj! 
 

5. Pokliči reševalce na telefonsko številko 112 in povej: 

 SVOJE IME IN PRIIMEK, 

 KJE GORI in  KAJ GORI, 

 KAKO VELIK JE POŽAR, 

 ALI SO OGROŽENI LJUDJE IN ŽIVALI. 

 

NIKOLI NE KLIČI ŠTEVILKE 112, KER TI JE DOLGČAS. 

S tem po nepotrebnem zasedaš telefonsko linijo. Lahko se zgodi, da bo zato pomoč k nekomu, ki jo zares potrebuje, 
prispela prepozno. 
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