
Požar 
v naravi

Nasvet: 
če taborite, hranite plinske, 
bencinske in druge gorilnike ali 
svetilke na varnem. Nikoli jih ne 
uporabljajte v šotoru. Prostor, na 
katerem ste taborili ali imeli piknik, 
pred odhodom dobro preglejte.

Nasvet: 
pred odhodom v naravo, 
še posebno v sušnem obdobju, 
se seznanite s stopnjo požarne 
ogroženosti območja, na katerega 
se odpravljate.

Preprečevanje požarov
Da ne bi prišlo do požara v naravi:
– poskrbite za urejeno okolico – gorljive snovi 

skladiščite v varni razdalji,
– odstranite veje dreves in suho travo v bližini 

stavb, zračnikov in dimnikov,
– ne kurite v suhih in vetrovnih dneh,
– ne mečite v ogenj doz pod tlakom in drugih 

vnetljivih snovi,
– ne parkirajte vozila na suhi travi,
– ne odmetavajte cigaretnih ogorkov,
– ne vozite se po gozdu z motorji, 

avtomobili ipd.

Izdalo in založilo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Vsebina je bila pripravljena na podlagi zgibanke Požar v naravi, ki jo je leta 2008 izdala Uprava RS 
za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, Slovenskim združenjem za požarno varstvo in Zavodom za gozdove Slovenije. Fotografije: Gasilska zveza Slovenije in Zavod za gozdove 
Slovenije. Ilustracije in oblikovanje: Studio Ajd, d. o. o., Dobravlje. Lektoriranje: Služba za strateško komuniciranje MO. Tisk: Present d. o. o. Dopolnjena izdaja: 50.000 izvodov. Ljubljana, 2015.
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Ukrepi varstva pred požarom 
so določeni v Uredbi o varstvu 

pred požarom v naravnem okolju 
(Uradni list RS, št. 20/14).

Kako ukrepati, če pride do požara v naravi
– ostanite mirni,
– če niste v nevarnosti, poskušajte omejiti oziroma 

pogasiti požar s sredstvi, ki so pri roki (voda, zemlja, 
pesek, lopata, grablje, odeja ipd.),

– če požara ne morete pogasiti sami, se čim prej umaknite 
na varno,

– o požaru takoj obvestite center za obveščanje 
na številko 112 in 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,

– pričakajte gasilce in jih usmerite h kraju požara.

NA ŠTEVILKO 112 LAHKO POKLIČETE 
ALI POŠLJETE KRATKO SPOROČILO (SMS),
če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč 
in 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
wap.sos112.si
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Ko je razglašena velika ali zelo velika 
požarna ogroženost, je v naravnem okolju 
prepovedano:
– kuriti, požigati,
– odmetavati goreče ali druge predmete, 

ki lahko povzročijo požar,
– kuriti kresove, izvajati ognjemete,
– izven pozidanih površin uporabljati 

predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, 
ki lahko povzročijo požar.

Morda niste vedeli: 
požar se lahko širi s hitrostjo 
več kot 100 km/h, zato mu 
je tudi z avtomobilom težko 
ubežati.

Morda niste vedeli: 
pri veliki in zelo veliki požarni 
ogroženosti zadostuje za nastanek 
požara že najmanjši izvor ognja 
ali iskrenje. Požar se širi zelo hitro 
in ga je težko nadzorovati.

Požarna ogroženost
Veliko in zelo veliko požarno ogroženost 
razglaša Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ali lokalna skupnost.

O stopnji razglašene požarne ogroženosti 
in ukrepih, ki jih je treba med njo izvajati, 
je javnost obveščena prek medijev.

Morda niste vedeli: 
v Sloveniji je bilo do zdaj največ 
požarov leta 2003. Gorelo je kar 
na 3020 hektarjih površin, kar 
je po velikosti približno 4100 
nogometnih igrišč.

Morda niste vedeli: 
požare v naravi lahko povzročijo 
tudi strela, iskre vlaka, samovžig, 
vožnja po gozdu z motorji 
in avtomobili ipd.

Vzroki za nastanek požarov v naravi

Večino požarov v naravi povzroči človek 
zaradi malomarnosti ali nevednosti. 

Najpogostejši vzroki za nastanek požara 
v naravi so: 
– uporaba odprtega ognja (žar, taborni 

ogenj, prižiganje cigaret, sveč, bakel, 
raket, petard ipd.),

– kurjenje in požiganje,
– odmetavanje cigaretnih ogorkov, 
– odlaganje vročega pepela ali gorljivih 

snovi.

Informacije: 
www.sos112.si 
wap.sos112.si

Požar v naravi
Že majhna iskra lahko v naravi hitro zaneti 
požar velikih razsežnosti. Na to vplivajo 
predvsem:
– vrsta in stanje vegetacije,
– hitrost in smer vetra,
– razgibanost terena ter
– temperatura in vlažnost zraka.

Morda niste vedeli: 
ob vetrovnem vremenu se 
nevarnost za nastanek požara 
lahko močno poveča že nekaj dni 
po obilnejšem deževju.

Morda niste vedeli: 
da ste lahko kaznovani z denarno 
kaznijo do 6000 evrov, če kršite 
navedene prepovedi.

Kurjenje v naravi
Pri kurjenju v naravi naj bo kurišče obdano 
z negorljivim materialom. Območje, 
oddaljeno vsaj meter od zunanjega roba 
kurišča, naj bo očiščeno vseh gorljivih 
snovi.

Kurišče naj med kurjenjem ves čas 
nadzoruje polnoletna oseba.

Pri kurjenju ne uporabljajte vnetljivih, 
eksplozivnih in oksidativnih snovi. 

Po končanem kurjenju ogenj 
popolnoma pogasite.

Ob močnejšem vetru ali močnejših sunkih 
ne kurite, če pa ste že začeli, s kurjenjem 
takoj prenehajte.
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