
ZAČETNI POŽAR LAHKO POGASITE SAMI – tema meseca 
požarne varnosti OKTOBER 

gorenje je kemijska reakcija, za katero morajo biti istočasno izpolnjeni trije pogoji:  

 gorljiva snov,  
 kisik,  
 toplota oz. vir vžiga.  

Lahko je kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano gorenje imenujemo požar, ki ga lahko 
pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi. Če 
pustimo, da se požar razplamti, lahko ogrozi življenja in povzroči veliko materialno škodo. 
pomembno je, da ob nastanku požara čim prej ukrepamo. Požar se lahko širi zelo hitro, zato je 
bistveno, da se odzovemo hitro in hkrati tudi pravilno. O pravilnih ukrepih se poučimo že prej, 
saj so v konkretni situaciji napačne odločitve lahko usodne. Če se odzovemo hitro in pravilno, 
lahko požar na začetni stopnji pogasimo tudi sami. Uporabimo gasilnik ali kako drugo priročno 
sredstvo. 
Začetni požar lahko pogasite sami s preprostimi gasilnimi sredstvi kot so voda, pesek, pokrovko 
ali odejo. 
Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi sredstvi, uporabite gasilnik. Pomembno je da ste 
seznanjeni z uporabo gasilnika in njegovim delovanjem.  Na vsakem gasilniku je tudi navodilo, 

kako se uporablja. Preberite ga! Namestitev gasilnikov v domove, stanovanja, garaže, hleve, 
delovne stroje in vozila je zaželena. Saj je v primeru požara  le naša pripravljenost v domačem 
okolju tista, ki odloča o razvoju požara (od začetnega do polno razvitega). Statistično je 
dokazano, da do polno razvitega požara pride v časovnem razmaku od 4 do 10 minut ob 
pogoju, da se požar normalno širi (brez našega posredovanja). 
Pri izbiri tipa gasilnika v domače okolje priporočamo, da ste pozorni: 
- na gasilno učinkovitost gasilnega sredstva; 
- da izberete gasilno sredstvo, ki ne povzroča dodatne škode v prostorih stanovanj in  hiš 
- da izberete gasilno sredstvo, ki še dodatno ne poveča ogroženosti ljudi v prostorih stanovanj 
in hiš  
- na pravilno velikost glede na prostor namestitve (posvetovanje s serviserjem); 
- je zagotovljen pooblaščen servis v republiki Sloveniji 
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