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ZA GAŠENJE ELEKTRONSKIH 
NAPRAV V ZAPRTIH PROSTORIH 
JE NAJPRIMERNEJŠI GASILNI 
APARAT S CO

2
, KI GOREČIH IN 

DRUGIH ELEKTRONSKIH NAPRAV 
NE POŠKODUJE, KAR SE SICER 
LAHKO ZGODI PRI GAŠENJU  
S PRAHOM.

Gasilci lahko pomagajo, a ključno je, da znate sami požar preprečiti oziroma vsaj omiliti njegove posledice. Kar 
lahko storite najprej, je, da preverite, kako požarno varna je vaša hiša ali stanovanje, in ustrezno ukrepate, če 
ugotovite, da ni. 

Že z majhnim finančnim vložkom lahko preprečite ogromno škodo. Na trgu je nemalo naprav in drugih 
pripomočkov, ki vas na nevarnost opozorijo pravočasno ali  vam  pomagajo,  da  boste  ob  začetnem požaru 
lahko ukrepali hitro in pravilno.

Dimni  in  temperaturni  alarmi:  
tehnično brezhibni javljalniki požara vas 

bodo nemudoma opozorili na  prisotnost  

dima in tako bistveno skrajšali čas do 

začetka gašenja požara. Če inštalacije 

zanje doma niste pripravili že ob gradnji, 

lahko v bolje založenih tehničnih trgovinah 

kupite kakovostne baterijske tudi  kadar  

koli  pozneje.  Alarme  namestite  v  kuhinjo,  

dnevno sobo, spalnico, kopalnico in druge 

prostore, v katerih so električne in druge 

naprave, ki so lahko vir požara. 
Gasilni aparat: 
poznamo jih več oblik, velikosti in z različno vsebino. 

Med najbolj priljubljenimi za bivalne nepremičnine 

je gasilni aparat s prahom, saj je uporaben za gašenje 

vseh vrst požarov.  V bolje založenih tehničnih 

trgovinah ali v specializiranih prodajalnah pa si lahko 

priskrbite še:

VEČ O TEM SI PREBERITE NA STR. 3

Škropilniki (t. i. šprinklerji):  
sodijo med aktivno požarno zaščito. Ob požaru 

učinkovito pršijo vodo in preprečijo nastanek hujše 

škode. Pretežno so vgrajeni v tovarnah, trgovinskih 

centrih in drugih večjih objektih, zaradi vse nižjih cen 

in raznovrstnosti ponudnikov pa se za vgraditev v svoje 

domove odloči vedno več družin in posameznikov.

Bonpet  kapsule:  

ob požaru se  steklena  ampula  zdrobi,  iz  nje  

pa  se ulije gasilna tekočina. Priporočljivo je, 

da kapsule namestite tja, kjer obstaja več 

možnosti za vžig, na primer nad štedilnik.

POŽAR JE NAJBOLJE PREPREČITI 

2



DA BI PRIPOMOČKI IN NAPRAVE ZARES KORISTILI, 
POSKRBITE ZA NJIHOVO REDNO VZDRŽEVANJE.

DOBRA PREVENTIVA JE TUDI USTREZNO ZAVAROVANJE

VRSTE GASILNIH APARATOV

Gasilni aparat s CO2 (ogljikovim dioksidom): za gašenje živil, vnetljivih 

tekočin, plinov, požarov na strojih in električnih aparatov pod napetostjo. 

Z njim ne gasite lesa, papirja in  tekstila. Narejen je za gašenje predvsem 

notranjih prostorov, saj pri  zunanjem gašenju veter razpihuje plin in je 

učinek manjši.

Gasilni aparat na prah: za gašenje 

lesa, papirja in tekstila, vnetljivih 

tekočin in električnih aparatov 

pod napetostjo.

Požari vnetljivih tekočin
Požari vnetljivih tekočin

Požari gorljivih trdnih snovi ABC - prah

ABC - prah

ABC - prah

specialni prah

specialni prah

Požari gorljivih trdnih snovi

Požari vnetljivih tekočin
Požari vnetljivih plinov

Požari vnetljivih plinov

Požari lahkih kovin

Požari jedilnih olj in maščob

OZNAKE NA 
GASILNIH 
APARATIH:
razred požara 

Gasilni aparat s peno: idealen za gašenje vžigov tekočin, 

med njimi olja, lubrikantov, barv, ter papirja, tkanin in lesa. 

Ne uporabljajte ga za gašenje električnih aparatov pod 

napetostjo in ob gorenju kovine.CO
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NE POZABITE NITI NA REDNO VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE NAPELJAVE  
IN ELEKTRIČNIH NAPRAV DOMA  
 
Eden najpogostejših vzrokov za nastanek požara je kratki stik. Tega se da preprečiti, 
če ob pomoči usposobljenega električarja preverjate kakovost napeljave in 
električnih naprav. Če se zgodijo kakršne koli poškodbe na stenski napeljavi, omarici z 
varovalkami ali na napravah in strojih, jih nemudoma prenehajte uporabljati.

pravi izrek, ki najbolje povzame nujnost dobrega požarnega zavarovanja. 
Njegov namen je namreč povrnitev predmetov in drugih zavarovanih stvari 
v prvotno stanje. To je zavarovanje, ki vam zagotovo pride prav, saj krije vse 
najpogostejše nevarnosti, ki lahko ogrozijo vaš dom. Ogenj je le del spektra 
nevarnosti, za katere v zavarovalnici ocenjujemo, da se lahko zgodijo tudi vam. 

V poglobljeni zgodbi o požarih na vsebovredu.triglav.si/pozari 
odgovarjamo na najpogostejša vprašanja o požarnih zavarovanjih in 
pojasnjujemo, kako vam le-ta koristijo, če vaš dom zajamejo ognjeni zublji. 

»Če mislite, da je varnost draga,  
si privoščite nesrečo,« 
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KLJUČEN JE ČAS, KI JE MINIL OD 
ZAČETKA DO ODKRITJA POŽARA. 
TA NAJBOLJ VPLIVA NA TO, KAKO 
HITRO BO POŽAR POGAŠEN.

Požar se lahko širi zelo hitro. Zato je pomembno, da ga čim hitreje odkrijete. V trenutku, ko zagledate dim ali 
ogenj, je najpomembnejše to, da ohranite mirno kri in trezno glavo. Le tako namreč ravnate preudarno, se 
odzovete hitro in pravilno, od tega pa je odvisno tudi, kakšno škodo boste utrpeli. 

PRIČAKOVATI NEPRIČAKOVANO:  

KAKO RAVNATI, ČE ZAGORI  

Kaj pa sedaj?
ZAČETNE POŽARE LAHKO POSKUSITE POGASITI SAMI

Če imate opremo in znanje, se gašenja začetnega požara manjšega obsega, 
na primer gorečega predmeta, lahko lotite sami, a pazite, da uporabite pravo 
gasilno sredstvo glede na to, kaj gori (glejte stran 3). Začetni požar pomeni, 
da vidite le dim ali čisto majhen plamen, ki ga lahko takoj pogasite, oziroma je 
požar velik do 2 kvadratna metra. 

Če ste začetni požar uspešno obvladali sami in ni nihče poškodovan ali 
neposredno ogrožen, vam gasilcev ni treba klicati. 

Najprimernejše sredstvo za gašenje začetnih požarov so ročni gasilni aparati. 
Na vsakem gasilniku je navodilo, kako ga uporabite.

Začetni požar različnih predmetov sicer lahko pogasite tudi z drugimi gasilnimi 
sredstvi, ki jih imate pri roki: z vodo, odejo, obleko, peskom, zemljo, vejami, 
lopato, metlo itn. 

1.
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ČE POŽARA NE MORETE POGASITI SAMI, GA JAVITE NA 112

Ko zagori in pokličete regijski center za obveščanje, povejte:

Če je požar večji od 2 m2, grozi, da se bo razširil v sosednje prostore, niste 
sposobni ukrepati sami ali je kdo celo poškodovan, pokličite na številko 112. 
Center za obveščanje bo obvestil tudi policijo, na številki 112 pa vas povežejo 
tudi z nujno medicinsko pomočjo.

Če požara ne morete pogasiti sami, se varno umaknite in pri tem upoštevajte 
naslednja priporočila:

Če je v prostoru dim, se premikajte oziroma plazite po tleh, saj je zrak 
pri tleh čistejši.

Usta in nos si prekrijte z vlažnim robčkom ali krpo ter se umikajte v 
smeri evakuacije.

Izhod iz zadimljenega prostora boste lažje našli, če se boste gibali ob 
stenah.

Preden odprete vrata, kljuko preverite s hrbtno stranjo dlani. Če je 
topla, vrat ne odpirajte, kajti na drugi strani je požar.

Če zaradi ognja in dima ne morete zapustiti sobe, zaprite vrata. Pod 
vrata položite krpo, kar bo upočasnilo dotok dima v sobo.

Če se ne morete varno umakniti, odprite okno in pokličite na pomoč.

Nikoli ne uporabljajte dvigala, umaknite se po stopnicah.

Natančnejše ko bodo informacije, hitrejši in bolj 
prilagojen bo odziv gasilcev.

KDO kliče,

KAJ se je zgodilo,

KJE se je zgodilo,

ali so OGROŽENI ljudje,

odgovorite na morebitna dodatna vprašanja operativca.

VARNO SE EVAKUIRAJTE 3.2.

NA  POMOČ !
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PRIPRAVITE SE NA PRIHOD GASILSKE ENOTE

PRIČAKAJTE GASILSKO VOZILO

GASILCEM POVEJTE VSE KLJUČNE INFORMACIJE

odstranite svoja neustrezno parkirana vozila, 

dvignite zapornice, 

odmaknite korita, 

odprite ograjna vrata idr.

Da bi gasilcem omogočili čim hitrejši dostop do mesta požara, po evakuaciji:

Na požar opozorite tudi sosede. Tudi njih pozovite, da umaknejo svoja vozila z 
dostopne poti za gasilce in od hidrantov v bližini stavbe.

Ko umaknete vse ovire, ki jih lahko, stopite do javne ceste in pričakajte prvo 
gasilsko vozilo. Mahajte mu, da ga opozorite nase in ga usmerite do požara. Lahko 
pa zaprosite koga od sosedov, da to stori namesto vas.

Ob prihodu gasilcem povejte, da ste uporabnik objekta, ter jim dajte vse potrebne 
informacije o objektu, inštalacijah, nevarnostih in požaru (kje natančno je 
zagorelo, kateri predmet gori, ali so v bližini vnetljiva sredstva). Poveljnik gasilske 
enote si bo skupaj z gasilci ogledal kraj požara, naredil načrt reševanja in gašenja 
ter izvedel potrebne ukrepe.

4.

5.

6.

DIMNIŠKI POŽARI
V kurilni sezoni posebej pogosto zagori v dimnikih, opozarjajo gasilci. Močno 
povečano pogostost dimniških požarov ob mrzlih zimskih dneh, ko ljudje 
intenzivno ogrevajo svoje domove, ugotavljajo tudi v Zavarovalnici Triglav.

Dimniški požar boste prepoznali po zvoku prasketanja. Ta postaja vse močnejši 
in bobneč, podoben je zvoku tovornega vlaka ali nizko letečega letala. Iz 
dimnika se vali črn dim, švigajo iskre ali ogenj, rozete in stene dimnika so vroče, 
po stavbi se širi smrad. 

Dimniški požari nastanejo zaradi neustreznega načina kurjenja, zapiranja 
dovoda zraka, nerednega vzdrževanja dimovodnih naprav ali pa njihovega 
neustreznega dimenzioniranja. V zadnjih letih je veliko gospodinjstev začelo 
hiše ogrevati s trdimi gorivi, ta pa povzročajo katranske obloge 
in saje, ki prav tako rade zagorijo.

Kurilne naprave naj zato vgrajuje, pregleduje in vzdržuje za 
to usposobljena oseba. Kurite s suhim lesom, ne uporabljajte 
kartona, dekorativnega papirja, robčkov ali novoletnih jelk. 

Če vseeno zagori, pokličite 112, obvestite 
stanovalce in umaknite gorljive stvari od 
dimnika, če še lahko. Sami tak požar težko gasite, 
saj so dimniški požari zahtevni že za gasilce. 
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KAKO UKREPATI PO POŽARU? 

Zavrzite vso hrano in pijačo, ki sta 
bili izpostavljeni dimu in ognju, 
saj sta lahko okuženi s strupenimi 
snovmi, ki so se sproščale med 
gorenjem. 

Ne dotikajte se naprav, ki so 
bile izpostavljene visokim 
temperaturam.

Ne zadržujte se v bližini predmetov 
ali prostorov, ki so zagoreli. 

Ne vstopajte v dom, dokler vam 
gasilci tega ne dovolijo.

Ne uporabljajte vode.

Ne prižigajte električnih aparatov 
ali plina, dokler jih ne preverijo 
usposobljeni strokovnjaki. 

Nastalo škodo, vključno s 
poškodovanimi ali uničenimi 
predmeti, fotografirajte in primer 
čim prej prijavite zavarovalnici 
(glejte http://bit.ly/prijava-pozar). 
Predajte ji tudi policijski zapisnik. 
Škodo lahko prijavite osebno na 
zavarovalnici, pri zavarovalnem 
zastopniku, po internetu, telefonu 
ali ob pomoči aplikacije za 
pametne telefone. V nekaj dneh 
po prejemu prijave škode bo v stik 
z vami stopil cenilec in se dogovoril 
o nadaljnjih postopkih reševanja 
primera. 

Vse obleke, ki so bile izpostavljene 
dimu, nesite v čistilnico.

Če vaša nepremičnina ni primerna 
za bivanje, na zavarovalnici 
preverite, ali vaša zavarovalna 
polica vsebuje tudi kritje 
stroškov najema nadomestnega 
stanovanja. Pri Zavarovalnici 
Triglav te stroške krije paket C 
zavarovanja DOM.
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Več nasvetov o preventivi, ravnanju ob požaru in sanaciji 
škode si lahko na podlagi izkušenj gasilcev, strokovnjaka 

za protipožarno gradnjo in forenzika preberete v poglobljeni 
zgodbi o požarih na vsebovredu.triglav.si/pozari.

NATISNITE SI KNJIŽICO IN SI JO 
SHRANITE, DA BO VEDNO NA DOSEGU 
ROKE. 

KDAJ LAHKO PRIČAKUJEM IZPLAČILO ZA ŠKODO, KI JE NASTALA V POŽARU?
Kako dolgo traja postopek od požara do izplačila škode, je odvisno od zapletenosti škodnega primera. 

Pri enostavnih požarih, v katerih je bila škoda manjša, se zavarovalnina lahko izplača že v nekaj dneh po 
prijavi. Ko se zavarovalnina izplača na podlagi računov, je seveda treba počakati, da se škoda najprej sanira. 

V primeru večjih požarov lahko to traja več mesecev in zavarovalnica lahko del zavarovalnine nakaže 
predčasno, v obliki avansa.

vsebovredu.triglav.si/pozari

