
 
 

POŽAR IN GAŠENJE 
 

1. Kdo vodi intervencijo? 

Vodja intervencije.  

 

2. Katero je osnovno pravilo taktike pri gašenju požarov? 

Požar najprej lokaliziramo (omejimo) oz. zaustavimo in nato pogasimo. 

 

3. Kako razvrščamo požare glede na obseg? 

• male,  

• večje,  

• velike in 

• katastrofalne 

 

4. Kako razdelimo požare glede na kraj gorenja in taktiko gašenja? 

• notranje (zaprti so za zidovi in se širijo iz prostora v prostor po stopniščih, vrata in stropove),  

• zunanje (zunaj zgradb, vključeni so tudi požari vnetljivih snovi v prometu), 

• kombinirane (gori zunaj in znotraj objektov) in, 

• požare v naravnem okolju 

 

5. Katere vrste požarov v naravi glede na kraj razvijanja požara poznamo? 

• podtalne požare,  

• talne požare,  

• požari drevesnih krošenj,  

• kombinirane požare in 

• požare posameznih dreves 

 

6. Katere nevarnosti prežijo na gasilce pri gašenju požarov v naravi? 

• piki strupenih kač,  

• neeksplodirana ubojna telesa,  

• pokanje storžev,  

• pokanje kamenja,  

• udar električne strele ob nevihtah,  

• podiranje dreves,  

• zastrupitev z dimom itd. 

 

7. Ko se pojavi katastrofalni požar v naravi, lahko gasimo tudi s / z ...  

… helikopterji in letali, ki prevažajo vodo. 

 

8. Kako delimo požare glede na vrsto gorljivega materiala, ki je zajet v požar? 

• požari razreda A,  

• požari razreda B,  

• požari razreda C in 

• požari razreda D 

 



 
9. Požari razreda A so požari … 

… gorljivih trdnih snovi, kot npr. les, seno, obleka … ipd 

 

10. Požari razreda B so požari … 

… gorljivih tekočih snovi, kot npr. bencin, olje, nafta, alkohol … ipd 

 

11. Požari razreda C so požari .. 

… gorljivih (vnetljivih) plinov, kot npr. zemeljski plin ali metan, propan, butan, vodik, acetilen, 

amonijak … ipd 

 

12. Požari razreda D so požari … 

… požari lahkih kovin, kot npr. aluminij, magnezij … ipd 

 

13. Katere so metode gašenja z gasilnimi sredstvi? 

• odstranitev kisika - dušenje,  

• odstranitev toplote - ohlajanje,  

• motnja kemijskih reakcij gorenja 

 

14. Navedi primer, kako pogasimo požar z dušenjem! 

Ko s primernim gasilnim sredstvom prekrijemo gorljivo površino. 

 

15. Navedi primer, ko pogasimo požar z ohlajanjem! 

Ko gasimo katerekoli trdno snov z vodo. 

 

16. Navedi primer gašenja požara z odstranjevanjem gorljive snovi! 

Ko odstranimo gorljivo snov z območja požara: na primer zaprtje ventila dotoka gorljive snovi. 

 

17. Katero gasilno sredstvo je najcenejše in najbolj razširjeno? 

To je voda. 

 

18. Kakšen gasilni učinek ima voda? 

Predvsem hladilni učinek, v obliki pare pa tudi dušilni. 

 

19. Kakšno nalogo opravi pri gašenju pena? 

Pretežno dušilni učinek, saj kisiku prepreči dostop do goreče površine. 

 

20. Kako deluje ogljikov dioksid kot gasilno sredstvo? 

Dušilno, saj izpodrine kisik 

 

21. S katerim gasilnim sredstvom uspešno gasimo požare razreda A? 

Z vodo, prahom in peno. 

 

22. S katerim gasilnim sredstvom uspešno gasimo požare razreda B? 

S prahom, peno in ogljikovim dioksidom. 

 

23. S katerim gasilnim  sredstvom uspešno gasimo požare razreda C? 

S prahom, ogljikovim dioksidom. 

 



 
 

24. S katerim gasilnim sredstvom uspešno gasimo požare na električnih napravah? 

S prahom in ogljikovim dioksidom. 

 


