
POŽAR NA VOZILU 

Letne statistike v Sloveniji kažejo, da pride do požara na vozilih v povprečju v več kot 550 primerih v 
letu. V letu 2008 na primer beležimo 836 intervencij gasilskih enoz ob požarih na prometnih sredstvih 
(vir: SPIN). 

Torej obstaja velika možnost, da zagori vozilo nam oziroma da nanj naletimo v prometu. 
Kaj storiti? 
 

1. če se vozimo, moramo vozilo nemudoma varno ustaviti, če je le mogoče na mestu, kjer ne bo 
ogrožalo ostalih udeležencev v prometu, 

2. ugasnemo motor in vključimo vse štiri smernike (če ne gori naše vozilo), 
3. potegnemo ročno zavoro, 
4. iz vozila rešimo sebe in ostale potnike, 
5. umaknemo se stran od vozila, 
6. pokličemo gasilce na številko 112 
7. zavarujemo kraj požara in opozorimo mimovozeča vozila na nevarnost (z varnostmim 

trikotnikom), 
8. pričnemo z gašenjem. 

 
Gasiti lahko začnemo z gasilnikom, ki ga je priporočljivo imeti v vozilu (glej prejšnjo številko 
občinskih novic). Če gasilnika v vozilu nimamo, poskušamo ustaviti voznike tovornjakov ali 
kombiniranih vozil, ki gasilnik morajo imeti v vozilu. 
 
Če gori pod pokrovom motorja, tega dvignemo le toliko da ostane priprt. S tem preprečimo prevelik 
dotok zraka in širitev požara. Gasimo torej skozi režo ob priprtem pokrovu motorja. Strah pred 
eksplozijami, ki jih vidimo v filmih, je odveč. Na podlagi raziskav je dognano, da ogenj potrebuje vsaj 
pet do deset minut, da se popolnoma razvije. Zato imamo na voljo dovolj časa, da ohranimo zbranost 
in mirno kri ter da pravilno ukrepamo. 
 
S hitrim in pravim načinom gašenja bomo gasilcem pomagali pri učinkovitem posredovanju ob 
požarih na vozili in s tem preprečili večjo škodo. Gasilcem bo lažje pogasiti vozilo, kjer se požar še ni 
popolnoma razvil. 
 
Nakup gasilnika za vozilo je prvi korak k temu. Več o tem si preberite v prejšnji števili občinskih 
novic ali pa na naši spletni strani: http://www.pgddollj.si/koristno.html 
 
V primeru požara ali suma na požar nemudoma pokličite gasilce na številko 112. Povejte kdo ste, kaj 
gori in kje gori, kako velik je požar in ali so ogrožene osebe oz. živali. Gasilski enoti omogočite 
dostop. Požar poskušajte pogasiti sami, vendar le, če s tem ne ogrozite svojega življenja. Če požara ne 
obvladate, ne vstopajte v prostor, zaprite vrata in vstop preprečite tudi drugim. Ko bo požar pogašen, 
bomo gasilci preventivno pregledali vse prostore in tako preprečili ponoven vžig. 
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