Ljudje smo pač takšni, da se zavemo nevarnosti šele takrat, ko nas doleti nezgoda. Gasilci smo
organizirani tako, da pomagamo vsakomur, ki ga je doletela nezgoda, požar ali kakšen drug pojav, pri
katerem je ogroženo njegovo življenje ter imetje. Poleg te operativne vloge, pa poskušamo delovati tudi
preventivno. Zato želimo tudi s kratkimi napotki seznanjati krajane z osnovami požarne varnosti. Vzemite
si čas in jih preberite, zatem pa se ozrite okrog sebe in spoznali boste, da je na področju požarne varnosti
potrebno marsikaj storiti. Če pa potrebujete nasvet, nas pokličite in radi se bomo odzvali.
KAJ STORITI, ČE ZAGORI OLJE ALI MAST NA ŠTEDILNIKU
- Izklopimo štedilnik oziroma grelno površino.
- Gorečo posodo pokrijemo z pokrovko ali mokro krpo.
- V kolikor imamo doma gasilnik, ga uporabimo.
POZOR
Ne gasimo z vodo!
Ne prenašamo goreče posode!
Če požara ne uspemo pogasiti, takoj pokličemo gasilce na 112!

KAJ STORITI, ČE ZAGORI TELEVIZOR, PRALNI STROJ, GOSPODINJSKI APARAT, IPD
- Odklopimo napravo iz električnega omrežja.
- Gasimo z gasilnikom (CO2 ali gasilni prah ABC).
- Če nam ne uspe ali nimamo s čim gasiti, pokličemo gasilce na 112.
POZOR
Če smo gorečo napravo popolnoma odklopili iz omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni druge
možnosti, lahko gasimo tudi z vodo, saj s tem preprečimo razširitev požara po stanovanju!

KAJ STORITI, ČE ZAGORI OSEBA - ZAGORI OBLEKA NA ČLOVEKU?
-

Preprečimo panično ravnanje in bežanje osebe, saj le-to požar še povečuje
- Takoj pričnemo gasiti z prekrivanjem gorečih delov obleke (dušenje požara).
- Uporabimo lahko: odejo, kos oblačila, prt in podobno.
- Najprej zaščitimo in gasimo pri glavi goreče osebe.
- Sami se lahko pogasimo z valjanjem po tleh, snegu in podobno.
Osebo lahko tudi povaljamo po tleh
POZOR
Goreče osebe nikoli ne gasimo z gasilnikom!
V skrajnem primeru lahko gasimo tudi z vodo!

KAJ STORITI, ČE ZAGORI VOZILO, OLJE POD POKROVOM VOZILA
- Ustavimo vozilo ob robu vozišča ter ugasnemo motor.
- Potniki naj takoj zapustijo vozilo.
- Pokrov motorja odpremo le, če imamo pripravljeno gasilno sredstvo
- Gasimo tako, da nekoliko odpremo pokrov motorja in usmerimo curek gasilnega sredstva na motor, nato
pokrov zapremo in nekoliko počakamo.
- Če nam prvič ni uspelo, postopke ponovimo.
- Če smo neuspešni ali se požar hitro širi, nemudoma pokličemo gasilce na 112.
POZOR
Strah pred eksplozijo vozila je popolnoma odveč (to vidimo le v zrežiranih filmih)!
Močnejši poki ob gorenju vozila so zaradi spuščanja pnevmatik.
Če nimate s čim gasiti, ne odpirajte pokrova ali vrat vozila!
Vsak smrad po dimu v vozilu je znak, da je nekaj narobe, zato preverite kaj!
NAJ BO GASILNIK NA PRAH KAPACITETE 2 KG OBVEZEN DEL OPREME V AVTU, KOT JE
TO VARNOSTNI TRIKOTNIK IN TELOVNIK, PRVA POMOČ IN REZERVNE ŽARNICE.
NAKUP GASILNIKA JE V PRIMERJAVI S CENO CELOTNEGA VOZILA MINIMALEN STROŠEK
(nakup gasilnika je cenejši od enega polnega rezervoarja z gorivom!)
KAKO RAVNAMO OB POŽARU NA OBJEKTU – STANOVANJU
…ZAGORI V STANOVANJU IN SAMI NE MOREMO POGASITI?
- Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto.
- Za seboj zapremo okna in vrata.
- Umaknimo posode z plinom ali gorivom.
- Pokličemo gasilce na 112.
- Omogočimo dostop gasilski enoti in ji posredujemo informacije o požaru.
POZOR
Ne tavajmo po dimu samo zaradi reševanja materialnih dobrin!
Poskrbite, da bodo gasilci našli pot do vaše hiše in jih usmerjajte. Sodelujte z vodjo intervencije, saj
vi najbolje poznate prostore in okolico!
Gašenje
Ob požaru ne postanite panični.
Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, peskom, pokrovko ali odejo.
Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat.
Ukrepi pri gašenju požara
Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja nevarnost dim na stopnišču, ki
otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer ste, z mokrimi krpami
zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč.
Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si daste pred usta moker robec ali krpo.
Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k
širjenju požara, predvsem dima.

KO ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU

KAKO UKREPATI, ČE PRIDE DO DIMNIŠKEGA POŽARA?
-

v primeru požara takoj pokličite številko 112 (regijski center za obveščanje) in sporočite potrebne
podatke;
o požaru obvestite vse stanovalce (sosede); vsi stanovalci in živali morajo zapustiti stanovanje, saj
je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika;
- če je v prostoru dim, vanj ne vstopajte;
- gasilcem omogočite dostop;
- odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika;

-

POZOR
-

ne odpirajte dimniških vratc;

ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo, saj je to zelo nevarno. Voda ob razbeljenih stenah
dimnika se namreč upari in poveča svojo prostornino, zaradi česar lahko dimnik eksplodira.
(Pri zlitju samo enega litra vode v dimnik nastane 1700 litrov pare. Dimnik ne zdrži tega
pritiska in lahko pride do njegove porušitve.);
- če je prišlo do dimniškega požara, v kurilni napravi ne kurite;
- po požaru nadzirajte temperaturo zunanje stene dimnika vsaj še 2 ali 3 ure;
- po požaru mora dimnikar pregledati dimnik v celoti, saj je velika verjetnost, da je požar
pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika.

Pri dimniškem požaru, kjer zagorijo saje, nastanejo visoke temperature, ki segrevajo stene in tako lahko
vžgejo bližnje predmete, posebno lesene konstrukcije v bližini dimnika.
Plini , ki nastajajo pri izgorevanju imajo manjšo specifično težo od zraka. Že pri 200°C so za okoli 25 %
lažji od zraka, kar v dimniku ustvarja velik vlek in s tem dotok svežega zraka oziroma kisika, ki
vzpodbuja intenzivno gorenje. Saje, ki v dimniku intenzivno gorijo, lahko dosežejo temperaturo do
1300˚C, to pa je temperatura, pri kateri že razpadajo in pokajo opeka ali dimne tuljave, zaradi česar lahko

prihaja do širitve požara. Prav je, da po vsakem požaru dimnik oziroma dimovod kontroliramo in
odpravimo morebitne poškodbe sten in vrat.
Ko gorijo smolnate dimniške saje je prav , da zgorijo do konca, vendar kontrolirano. Če v dimniku gori
tako močno, da preti nevarnost razširitve požara, moramo pričeti gasiti.
Gašenje saj v dimniku izvajamo s sredstvi za suho gašenje,to je gasilnim suhim prahom ali ogljikovim
dioksidom-CO2. Pri gašenju je treba gasilno sredstvo usmeriti skozi dimniška vratca navzgor. Za gašenje
uporabimo vratca , ki so pod mestom gorenja v dimniku. Dimniških požarov ne smemo gasiti z vodo, ker
se voda ob razbeljenih dimniških stenah upari in poveča svojo prostornino, zaradi česar bi dimnik lahko
pokal ali celo eksplodiral.
O vsakem dimniškem požaru obvestimo gasilce, ki naj gorenje nadzorujejo in po potrebi tudi zaustavijo.
Pravilna izgradnja in vzdrževanje ter redno in strokovno čiščenje dimnikov so aktivnosti, ki so najboljša
preventiva in zagotavljajo varnost pred dimniškimi požari.
ZAKAJ BI TVEGALI, DA V DIMNIKU ZAGORI? UKREPAJTE PRAVOČASNO!
Med kurilno sezono se poveča število dimniških požarov. Če se požar iz dimnika razširi še na druge
dele hiše, so posledice lahko tragične. Dimniški požari poškodujejo dimniško konstrukcijo, uničijo
domove in premoženje, poškodujejo in celo terjajo žrtve.
Dimnik je sestavni del ogrevalnega sistema. Njegova naloga je ustvarjanje potrebnega vleka za
zgorevanje goriv v kurilnih napravah ter odvod dimnih plinov, ki nastanejo kot stranski produkt pri
procesu gorenja. V dimniku se nalagajo katranske obloge in saje, ki lahko zagorijo.
Znaki dimniškega požara so: prasketanje v dimniku (bobneč zvok, ki je podoben zvoku tovornega
vlaka ali nizko letečega letala), ki postaja vse močnejše, črn dim iz dimnika, leteče iskre ali celo
plameni iz dimnika, vroče rozete, slabše izgorevanje, smrad po stanovanju, vroče stene dimnika.
KAJ LAHKO STORITE, DA DO DIMNIŠKEGA POŽARA NE BO PRIŠLO?
vgradite kurilno napravo in dimnik z ustreznimi tehničnimi lastnostmi skladno z navodili proizvajalca
oz. predpisi;
pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi;
tla in stene okoli kurilne naprave morajo biti iz negorljivih materialov;
kurilna naprava naj bo, glede na vrsto goriva, priključena na ustrezen dimnik;
če kurite z drvmi, za kurjenje uporabljajte suh les;
v kurilni napravi nikoli ne zažigajte kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk - goreči
delci se dvignejo v dimnik in lahko vžgejo obloge;
podstrešje naj bo pospravljeno, v bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo;
kurilna naprava in z njo povezane dimni vodi, zračniki, pomožne naprave naj bodo redno pregledani in
čiščeni (skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo in so objavljeni na spletni strani dimnikarska
dejavnost)

