
 
 

POŽARNA PREVENTIVA 
 

 

1. Kdo je odgovorna oseba za požarno varnost v lokalni skupnosti? 

To je župan. 

 

2. Kaj je evakuacija? 

Evakuacija je organiziran umik ljudi na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. 

 

3. Naštej naravne nesreče! 

• potres,  

• poplave,  

• neurje,  

• zmrzal,  

• suša,  

• zemeljski plazovi,  

• snežni plazovi,  

• visok sneg, 

• toča,  

• vihar,  

• žled,  

• kužne bolezni itd. 

 

4. Zakaj se ob potresu ne smemo zadrževati na stopniščih? 

Ne smemo se zadrževati, ker obstaja velika verjetnost, da se stopnišče zruši. 

 

5. Katero telefonsko številko pokličemo, ko vidimo, da gori? 

112 
 

6. Kaj povemo, ko kličemo na telefonsko številko 112? 

Uporabimo 7x K: 

1. kdo kliče,  

2. kaj se je zgodilo,  

3. kje se je zgodilo,  

4. koliko je ponesrečencev,  

5. kakšne so poškodbe,  

6. kakšne so okoliščine na kraju nesreče in  

7. kakšno pomoč potrebujemo 

 

7. Kateri gospodinjski električni aparati so največkrat povzročitelji požarov? 

To so električni gospodinjski pripomočki (kuhalnik, likalnik, električne peči ipd.), ki so v 

okvari. 

 

 

 

 



 
 

8. Kako ravnamo ob začetku požara v objektu? 

Ostati moramo čim bolj prisebni in takoj obvestiti ostale družinske člane, sosede, sodelavce in 

druge ljudi. Nato moramo obvestiti center za obveščanje na telefonsko številko 112. Ukrepati 

moramo sicer hitro in varno.  

 

9. Naštej nekaj primerov samopomoči ob začetku požara! 

• za zaščito dihal lahko uporabimo mokro krpo,  

• za izhod iz gorečega prostora uporabimo zasilne izhode,  

• skozi goreč prostor se lahko umaknemo pokriti z mokrim, navlaženim pregrinjalom 

 

10. Koga najprej umaknemo iz gorečega stanovanja? 

Najprej umaknemo ljudi in živali. 

 

11. Na kaj je potrebno še posebno paziti pri iskanju pogrešanih oseb v gorečem prostoru? 

Pri iskanju je treba biti natančen, saj se ljudje v stiski lahko zatečejo tudi v skrite dele prostorov. 

 

12. Zakaj se požari v kleti razlikujejo od drugih požarov? 

V kleteh se zadržujejo večje količine vročine, strupenih plinov in dima. 

 

13. Od česa je odvisna nevarnost strupenih plinov v dimu? 

Nevarnost strupenih plinov je odvisna od kemične sestave snovi, ki gori. 

 

14. Kako morajo biti urejena podstrešja, da ne pride do požara? 

• Podstrešni prostor mora biti prazen in čist,  

• strešne in druge lesene konstrukcije naj bodo zaščitno premazane, 

• nesnaga, pajčevine in prah se hitro vnamejo, zato na podstrešje ne zahajamo z odprtim 

ognjem, 

• električna napeljava mora biti zaščitena pred poškodbami 

 

15. Kako morajo biti urejeni hodniki in stopnišča v večjih stavbah? 

• ne smejo biti založeni z raznimi predmeti,  

• stenski hidranti morajo biti označeni,  

• v omaricah mora biti ustrezna oprema za njihovo uporabo,  

• na vidnih mestih morajo biti obešeni požarni redi in gasilniki 

 

16. Kako preprečimo dimniški požar? 

Dimniški požar preprečimo s pravilno izgradnjo dimnika in rednim čiščenjem dimnika. 

 

17. Kako hranimo lahko vnetljive tekočine v gospodinjstvu? 

Lahko vnetljive tekočine hranimo v ustreznih posodah ali rezervoarjih v namensko grajenih 

prostorih. 

 

18. Kakšna naj bo embalaža lahko vnetljivih tekočin, ki jih hranimo v gospodinjstvu? 

Embalaža za hranjene lahko vnetljivih tekočin mora biti namenska in dobro označena, da lahko 

vsak trenutek ugotovimo pravo vsebino. 

 

 



 
 

19. Opiši pravilni vrstni red prižiganja plinskega gorilnika. 

• odpremo ventil na jeklenki,  

• prižgemo plin pri ustju gorilnika in  

• odpremo ventil na gorilniku 

 

20. Naštej, kaj vse mora imeti na sebi gasilec za vstop v prostor, v katerem gori. 

Gasilec mora imeti pri sebi: 

• zaščitno čelado,  

• podkapo,  

• zaščitno obleko,  

• zaščitne rokavice,  

• zaščitne škornje,  

• izolirni dihalni aparat,  

• cev z vodo,  

• radijsko postaj in 

• svetilko.  

 

21. S čim opozarjajo gasilci, da se nahajajo na delu ceste? 

Gasilci opozarjajo s: 

• triopanom,  

• prometnimi stožci,  

• opozorilnim trakom in 

• usmerjevalnimi tablami. 

 

22. Koliko časa je potrebna požarna straža? 

Požarna straža je potrebna dokler je prisotna požarna nevarnost. 

 


