
Požar na objektu    

  

Preventivni ukrepi:                   

1. Ne odmetavajte vžigalic in cigaretnih ogorkov kjerkoli.   
2. V požarno ogroženem obmo�ju ne kadimo in ne uporabljamo odprtega ognja. 
3. Na odprtem ne zapuš�amo ne pogašenih kuriš�.                                                

4. Spomladansko kurjenje komunalnih odpadkov je ekološko vprašljivo. Mnogo boljši na�in 
je kompostiranje in ponovna uporaba odpadkov. V primeru kurjenja odpadke poškropite 
z vodo ali jih požigajte po dežju.   

5. Vzdržujte elektri�no instalacijo, kurilne in dimovodne naprave. 
6. Odstranimo gorljive predmete iz okolice grelnih in kurilnih aparatov ter svetil. 
7. Likalnike, kaloriferje in podobne naprave postavljamo na negorljive postavke. 

8. Otrok ne puš�amo samih v prostorih z grelnimi in kuhalnimi aparati, vžigalice in 
vžigalnike pa shranimo izven njihovega dosega. 

9. Pri kurjenju pe�i si ne pomagamo z vnetljivimi teko�inami. 
10. Nikoli ne spravljamo pepela iz pe�i v plasti�ne ali lesene posode. 

11. Ne polnimo oljnih pe�i, špiritnih kuhalnikov in petrolejk z gorivom, dokler se ne ohladijo. 
12. Elektri�ne naprave uporabljamo in vzdržujemo v skladu z navodili 

proizvajalcev pokvarjene naprave pa naj popravi strokovnjak. 

13. Ne polagamo kabelskih podaljškov pod preproge. 
14. Vnetljive teko�ine in pline hranimo  na mestih, kjer njihovo izlitje in izpust ne 

more povzro�iti požara ali eksplozije. 

15. Pri delu z vnetljivimi teko�inami in plini smemo uporabljati samo eksplozijsko zaš�itene 
naprave ozna�ene z  EX ali S. 

   

Ukrepanje ob nastanku požara: 

1.   Zaprite vrata prostora v katerem je nastal požar. Obvestite vse ogrožene osebe in 

poskrbite za njihov varen umik na prosto. 
2. Poizkusite pogasiti požar, �e s tem ne ogrožate sebe in okolice. 

3. �e požara ne morete pogasiti sami, pokli�ite gasilce, jim povejte vaš naslov in kaj gori. 
4. Pomagajte poškodovanim. 
5. Pri umiku nikoli ne uporabljajte dvigal. 

6. �e vam je požar onemogo�il umik, se zaprite v sosednji prostor in skozi 
okno opozorite okolico. 

7. �e se prostor polni z dimom se sklonite skozi okno. V primeru, da to ni mogo�e se 



uležite na tla, kjer je zrak �istejši in po�akajte na prihod gasilcev. 

   

Ukrepi po požaru: 

1. Prepri�ajte se, �e so uni�ena vsa požarna žariš�a in druge nevarnosti za 
ponovitev ogrožanja ali širjenja požara. 

2. Poskrbimo za zavarovanje ljudi, premoženja ter naloge asanacije.  

  

  

   

 


