
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (SREDA, 26. 3. 2020) 
 
Navodilo: 

 

 Preberi besedilo in v zvezek odgovori na spodnja vprašanja (v celih povedih). 

 

 

POŽAR V NARAVI  

Že nedolžna iskra lahko v naravi hitro zaneti požar. 

Pomladi, ko se prične čiščenje in urejanje okolja in kurjenje listja, suhe trave, lahko pride do 

širjenja požara. Posebno prepovedano je kuriti v naravi, ko je povečana požarna ogroženost.  

Vzroki za nastanek požara v naravi so : uporaba odprtega ognja ( žar, taborni ogenj, 

prižiganje cigaret, bakel, sveč, raket, petard,…), kurjenje in sežiganje, odmetavanje cigaretnih 

ogorkov, odlaganje vročega pepela,… 

KAJ STORIMO, ČE PRIDE DO ŠIRJENJA POŽARA ? 

1. Če gre za manjši ogenj ga skušamo pogasiti sami. 

2. Pri gašenju moramo biti pazljivi, da ne pride do poškodb oz. opeklin 

3. Požar gasimo z vodo, ki je najbolj uspešno ali s smrekovimi vejami , z zemljo ali peskom. 

4. Če požar ne moremo pogasiti, pokličemo gasilce na številko 112 

 

Pri prijavi požara moramo povedati: 
- ime in priimek, 

- kaj in kje gori, 

- kakšen je obseg požara, 

- katere dobrine ogroža ogenj,                                                                                                      

- ali so ogroženi ljudje in živali 

Čim bolj bodo vaše informacije natančne, hitreje bodo gasilci prišli na kraj požara 

http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/pozarna_ogrozenost.html


Morda niste vedeli:  

Da se požar lahko širi s hitrostjo 100km/h, zato mu je tudi z avtom težko ubežati. 

Da je bilo v Sloveniji leta 2003 kar 2820 požarov v naravi, ki so uničili površino v velikosti 

približno 400 nogometnih igrišč. 

Da požare v naravi lahko povzročijo tudi strela, iskre vlaka, samovžig, vožnja po gozdu z 

motorji, avtomobili,… 

 

 

Razmisli in odgovori (v zvezek): 

1. Kateri so vzroki za nastanek požara v naravi ?  

2. Kaj storimo, če pride do širjenja požara ? 

3. Kakšno prvo pomoč bi nudil ponesrečencu, ki bi bil opečen ? 

4. Katero telefonsko številko bi poklical ob požaru ? 

5. Kaj bi moral povedati ob prijavi požara ? 

6. Kakšno hitrost lahko doseže širjenje požara ? 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOMNIMO  SI ! 

 

Da ne bi  prišlo do požara v naravi 

 
- ne kurimo v suhih in vetrovnih dneh, 
- ne mečimo v ogenj doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi, 

- ne vozimo se po gozdu z motorji, avtomobili,… 

- po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter pokrijemo z negorljivim materialom 

 


