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NAVODILA ZA  

VARSTVO PRED POŽAROM 

 

1. Za izvajanje varstva pred požarom morate : 

- Poznati gasilna sredstva, ki jih imate na razpolago ter jih namensko in strokovno 

uporabljati, 

- Zapustiti objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 

- Izvajati vzdrževalna dela, kjer se uporabljajo varilne oz. druge naprave, ki lahko 

povzročijo požar ob soglasju upravnika stanovanj, 

- Zagotavljati proste dostope do gasilnih sredstev in glavne elektro omarice, 

- Zagotavljati, da so evakuacijske poti in prehodi ter dostopi prosti in prehodni (prost 

vhod-izstop iz prostorov). 

 

2. Za izvajanje varstva pred požarom ne smete : 

- Parkirati na intervencijskih površinah pred objektom (kot so : ceste, dovozi ter 

delovne površine za intervencijska vozila in na mestih, kjer so hidranti itd), 

- Uporabljati odprtega ognja ali orodja, ki iskri, 

- Zalagati skupnih prostorov (npr. hodnikov, stopnišča itd) z gorljivimi in drugimi 

materiali (npr. pohištvom itd), 

- V kletnih prostorih hraniti hladilne skrinje in omare, motorje, mopede, jeklenke 

propan-butan, posode z lahko vnetljivimi tekočinami itd., 

- Imeti v skupnih in stanovanjskih prostorih (npr. v kleti, na podstrešju, itd) speljane 

improvizirane ter samovoljno izvedene el. Instalacije, 

- Kaditi v skupnih prostorih. 

 

 

ZA PRIMER POŽARA SO NAMEŠČENA USTREZNA GASILNA SREDSTVA,  

KI SE UPORABLJAJO PO NAVODILIH PROIZVAJALCA. 
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3. Navodila za ravnanje v primeru požara : 

- Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oz. kdor opazi požar, 

mora nevarnost odstraniti oz. požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in 

za druge 

- Če sami ne morete pogasiti požara, morate takoj obvestiti ostale prisotne v objektu z 

glasnim vzklikanjem »požar« in : 

CENTER ZA OBVEŠČANJE NA tel. št. 112 ali 

POLICIJO na tel. št. 113. 

 

       Pri javljanju nastanka požara morate sporočiti : 

- Kje gori (točni podatki o kraju požara) 

- Kaj gori (podatki o objektu oz. materialu, ki gori) 

- Ali so v nevarnosti človeška življenja 

- Obseg požara 

- Svoje ime in priimek 

 

- Pri tem vam mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali s prometnim 
sredstvom, 

- Oseba, ki opazi požar, mora o požaru obvestiti tudi upravnika stanovanj, 
- V primeru, da je v objektu dim, si pomagajte tako, da si na usta in nos nastavite robček ali 

brisačo, ki jo po možnosti prej navlažite z vodo. 
 

 

       Stanovanjski objekt se zapusti skozi GLAVNI IZHOD na prosto. 

  

Pri evakuaciji iz višjih nadstropij ne smete uporabljati dvigala, ker : 

- So dvigala ozka mesta evakuacije in tam zato nastane panika, prerivanje in možnost poškodb, 

ob vsem tem pa se izgubi preveč dragocenega časa za umik iz zgradbe, 

- V požarih pride do izklopa električne energije in boste dvigalo zastonj čakali ali v primeru 

okvare celo obtičali v njem, 

- Imajo dvigalni jaški v primerih požara funkcijo dimnika in odvajajo dim in produkte gorenja 

navzgor. 

Če vam požar prepreči pot za umik iz višjega nadstropja, zaprite vrata v stanovanje, jih zatesnite z 

mokrimi brisačami, enako zatesnite tudi vrata na hodniku in se zatecite v prostor, ki je najbolj 
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oddaljen od požara. V kolikor je požar direktno pod vami in se dim širi navzgor tudi po zunanji strani 

objekta, se umaknite v sosednje stanovanje, ki je obrnjeno stran od požara. Odprite okno in s klici 

opozarjajte nase, da vas bodo gasilci rešili. 

Za gašenje začetnih požarov so v večstanovanjskih objektih nameščeni ročni gasilniki. Način 

aktiviranja aparatov je del usposabljanja, simbolično pa je prikazan na nalepkah z navodili na 

gasilnih aparatih. 

 

Način aktiviranja gasilnika na prah : 

 

 

Način aktiviranja gasilnika na ogljikov dioksid (z ventilom na ročico) : 

 

 

Posebno je potrebno paziti, da z vodo ne gasimo požarov, kjer obstaja nevarnost stika vode z 
napravami pod napetostjo ali poškodovanimi električnimi instalacijami. 

Z vodo se tudi ne gasi vnetljivih tekočin, ker zaradi specifične teže vode gašenje nima efekta, 
pride pa tudi do brizganja tekočin in širjenja požara. 
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Ob manjšem požaru v kuhinji je požar najbolje zadušiti s pokritjem z mokro krpo, ponjavo,… 

 

Začetni požar pogasite tako, da se z gasilnim aparatom približate ognju na varno razdaljo in 
začnete s cik – cak gibi gasiti središče požara od roba proti sredini, dokler ga v celoti ne 
prekrijete z gasilnim sredstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


