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POŽARNA VARNOST IN PROSTI ČAS
Počitnice, praznike in vikende včasih preživite doma, drugič greste na morje, v gore, na 

piknik, zabavo … Povsod lahko pride do požara. Kaj lahko naredite, da ne bo zagorelo?

Pred odhodom na počitnice naj 

starši izklopijo električne naprave, 

zaprejo plinsko jeklenko, pozimi 

ugasnejo ogenj v kaminu in 

peči. Ti lahko pomagaš tako, 

da zapreš vrata med prostori 

in ugasneš luči.

Doma pred odhodom 
IZKLOPITE! UGASNITE! OBVESTITE!

Imenuj električne naprave pri vas doma, ki naj jih starši pred odhodom izklopijo.

Poglej, katera električna naprava še ni izklopljena. 

Na počitnicah
V tujini naj se starši pozanimajo, na katero 

številko lahko pokličejo gasilce oziroma 

reševalne službe. Tudi ti si lahko zapomniš 

to številko. V hotelu, apartmaju ali kampu  

se skupaj s starši seznani s hišnim redom, 

z načrtom evakuacije in navodili, kaj storiti 

ob požaru. 

Staršem pomagaj očistiti prostor pred 

šotorom, saj lahko storži in suhe veje hitro 

zagorijo. Upoštevaj pravilo, da se v šotoru 

ne kuha, ne prižiga vžigalic, sveč …

Domača praznovanja
Ob različnih praznovanjih pomagaj 

staršem okrasiti dom z okraski, ki naj bodo 

narejeni iz težje gorljivih snovi. Nikoli se 

ne igraj s svečami, z vžigalicami, vžigalniki 

in podobnim, saj lahko povzročiš požar. 

Ne puščaj igrač ob prižganem kaminu in 

štedilniku ter ne tekaj okoli okrašene jelke. 

Tam tudi ni prostor za igro!

Če kurite na prostem, skupaj s starši 

obdajte kurišče z negorljivim materialom, 

npr. kamni. Okoli kurišča ne sme biti 

gorljivih snovi. Ne zadržuj se v bližini 

ognja. Staršem pomagaj napolniti vedro 

z vodo, da bodo po končanem kurjenju 

pogasili ogenj v kurišču.

V igri preverite, ali otroci poznajo številko 112. Pogovorite se, kako se lahko ob požaru varno evakuirate.  
Pospravite predmete, ki lahko povzročijo požar (sveče, vžigalice, vžigalnike in podobno).

Počitnice, prazniki in vikendi otrokom prinašajo veselje, več pa je tudi priložnosti, da pride do požara.  
Poučite jih o nevarnosti ognja, o vzrokih za nastanek požara, preventivnih ukrepih in o številki 112.

Ali poznaš številko 112?  

Nanjo pokličeš, ko se zgodi nesreča in potrebuješ pomoč.


