
Z okrasitvijo doma poskrbimo za prijetno praznično vzdušje, pri tem 
pa pogosto uporabljamo predmete, ki se v bližini ognja ali vira toplote 

lahko hitro vnamejo. Da se praznovanje ne bi končalo tragično, 
moramo tudi med prazniki poskrbeti za požarno varnost, zato naj bo ta 

najpomembnejša tudi pri okrasitvi doma.

Naj prazniki 
zažarijo, 

ne zagorijo!
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Kako preprečiti požare
med božičnimi in novoletnimi prazniki

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
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Izbira in postavitev 
novoletne smreke
•	 Pri	nakupu	ali	najemu	naravne	smreke	preverite,	

če je sveža.
•	 Naravna	smreka	naj	ima	vedno	dovolj	vode, 

saj je suha nevarnejša za nastanek požara.
•	 Če	se	odločite	za	nakup	umetne	smreke,	naj	bo	

narejena iz težko gorljive snovi.
•	 Smreko	postavite	na	varno	razdaljo	od	ognja	ali	

vira toplote ter tako, da ne bo ovirala prehodov.
•	 Smreki	se	ne	približujte	z	odprtim	ognjem	

(prižganimi svečami, kresničkami ipd.).

Okrasitev doma
•	 Preden	namestite	lučke,	preglejte	kable,	saj	lahko	

kratek stik povzroči požar. Uporabljajte jih po 
navodilu proizvajalca.

•	 Za	okrasitev	smreke	ali	doma	priporočamo	nakup	
okraskov, narejenih iz težko gorljivih snovi.

•	 Okraske	in	darila	postavite	na	varno	razdaljo	od	
ognja ali vira toplote.

•	 Preden	odidete	od	doma	ali	greste	spat,	izklopite	
vse lučke in pogasite sveče.

Uporaba sveč
•	 Sveče	naj	nikoli	ne	gorijo	brez	nadzora.
•	 Sveče	namestite	v	negorljiv	svečnik	ali	drugo	

primerno posodo na trdno, ravno in negorljivo 
površino.

•	 Gorečih	sveč	ne	postavljajte	na	prepih,	v	bližino	
gorljivih snovi (zavese, papir ipd.) ali naprav, 
ki oddajajo toploto (peči, električni aparati ipd.).

•	 Sveče	postavite	tako,	da	jih	ne	bodo	dosegli	hišni	
ljubljenčki.

Praznovanja, zabave
•	 Če	doma	organizirate	zabavo	in	gostje	kadijo,	

določite varno mesto za kajenje in zagotovite 
negorljive pepelnike.

•	 Po	končani	zabavi	preglejte	odeje,	blazine,	kavče	
in koše za odpadke, če morebiti ni med njimi 
tlečih ogorkov.

•	 Pri	pripravi	prazničnih	jedi	naj	bodo	kuhanje,	
pečenje in drugi načini priprave vedno pod 
nadzorom.

Uporaba pirotehničnih izdelkov
•	 Pirotehnične	izdelke	uporabljajte	po	navodilih	

proizvajalca in skladno s predpisi.
•	 Vedno	bodite	pripravljeni	na	morebitno	gašenje.

Več o splošnih preventivnih ukrepih varstva 
pred požarom lahko preberete na spletni 

strani www.sos112.si.
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