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Kaj morate storiti, 
če izbruhne požar
Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte 
omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, 
ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi 
in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete 
pogasiti sami, pokličite na številko 112.

Ob klicu na številko 112 povejte:

•	 kdo kliče,
•	 kaj se je zgodilo,
•	 kje se je zgodilo,
•	 kdaj se je zgodilo,
•	 koliko je ponesrečencev,
•	 kakšne so poškodbe,
•	 kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
•	 kakšna pomoč je potrebna.

Na številko 112 lahko pokličete 
ali pošljete kratko sporočilo (SMS),
če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko 
pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 
112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali 
mobilnega telefona (tudi če je račun prazen) v vseh 
državah Evropske unije.

Več	informacij:
www.sos112.si

www.gasilec.net
www.szpv.si

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 
tel.: (01) 471 33 22, faks: (01) 431 81 17, e-naslov: urszr@urszr.si, www.sos112.si

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana, 
tel.: (01) 241 97 50, faks: (01) 241 97 64, e-naslov: gasilska.zveza-slo@siol.net, www.gasilec.net

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO, Dunajska cesta 369, 1231 Ljubljana Črnuče, 
gsm: 051 378 109, e-naslov: info@szpv.si, www.szpv.si
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Več informacij 
o zagotavljanju 

požarne varnosti 
v osebnem vozilu 
lahko preberete 
na spletni strani 
www.sos112.si.

Najpogostejši vzroki požarov na osebnih vozilih 
so okvare in poškodbe vozil, prometne nesreče 
in drugo.

Požar na osebnem vozilu se lahko hitro širi. 
Verjetnost, da bi zaradi požara na vozilu prišlo do 
eksplozije, je zelo majhna. Večja nevarnost je, da 
ostanete ujeti v gorečem vozilu in se zadušite s plini, 
ki nastanejo ob gorenju.

Začetni požar v osebnem vozilu lahko z gasilnikom 
pogasite ali omejite sami. Priporoča se, da v vozilo 
namestite gasilnik na ABC-prah z učinkovitostjo 
gašenja najmanj 8A 55B (2 ali 3 kg). Gasilnik naj bo 
čvrsto pritrjen na lahko dosegljivem mestu. Vzdržujte 
in uporabljajte ga skladno z navodili proizvajalca.

Kako ukrepati,
če osebno vozilo zagori
Če na osebnem vozilu opazite znake, ki bi lahko 
pomenili požar (dim, vonj po zažganem ali plamen), 
vozilo takoj ustavite na varnem mestu in:
- ugasnite motor ter vklopite varnostne utripalke,
- vozilo morajo zapustiti vsi potniki in se čim prej 

umakniti na varno,
- eden od potnikov naj vozilo ustrezno zavaruje 

in označi z varnostnim trikotnikom,
- če lahko, vzemite gasilnik in poskušajte pogasiti 

požar,
- če se požar že razvije in ga ne morete pogasiti, 

pokličite številko 112.

Kako gasiti požar
v motorju osebnega vozila
Če zagori v motorju osebnega vozila, malo 
privzdignite pokrov motorja. Gasilnik usmerite v 
odprtino med pokrovom motorja in masko vozila. 
Pred gašenjem nikoli ne odpirajte pokrova motorja. 
Požar se namreč lahko razvije do te mere, da ga ni 
mogoče pogasiti z gasilnikom. Če se je požar že 
razvil in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.

Osebno vozilo
zagori v predoru
Če vaše osebno vozilo zagori v predoru, vključite 
varnostne utripalke in poskušajte vozilo zapeljati 
iz predora. Ne obračajte vozila in ne vozite 
vzvratno.

Če to ni mogoče:
- zapeljite v odstavno nišo oziroma ob skrajni 

desni rob vozišča,
- ugasnite motor in ključ pustite v ključavnici 

za vžig,
- vozilo morajo zapustiti vsi sopotniki in se čim 

prej umakniti na varno,
- če lahko, požar pogasite z vašim gasilnikom 

ali gasilnikom, nameščenim v predoru.

Če požara ne morete pogasiti oziroma se je že 
razvil, takoj zapustite območje gorečega vozila.

Predor zapustite po najvarnejši poti in pri tem 
upoštevajte oznake za izhod v sili v predoru. 
Pred dimom se zaščitite tako, da si nos in usta 
pokrijete z robcem ali kosom obleke.

Pomoč pokličite s stacionarnim telefonom 
v predoru (SOS – klic v sili) ali z mobilnim 
telefonom na številko 112.

Osebno vozilo
zagori na viaduktu
Če vaše osebno vozilo zagori na viaduktu, 
vključite varnostne utripalke in poskušajte vozilo 
zapeljati do konca viadukta. Če to ni mogoče, 
vozilo ustavite ob skrajnem desnem robu vozišča 
in ga poskušajte pogasiti. Če požara ne morete 
pogasiti, pokličite številko 112 in zapustite 
viadukt.
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