POŽAR V KLETI
Kleti v večini stanovanjskih in gospodarskih objektov niso namenjene bivanju. Prostori so
bolj ali manj namenski: garaže, shrambe, kurilnice, vinske leti in podobno. Večina kleti ima
nekaj skupnega. Slabo so prezračevane in imajo malo oziroma so skoraj brez oken. Predvsem
v kleteh gospodarskih objektov so improvizirane tudi električne in druge napeljave, poti do
kleti so tesne in morda tudi založene.
Vsa našteta dejstva pri požaru povzročajo dodatne nevšečnosti. Odprtin za odvajanje dima in
toplote je zelo malo ali pa jih sploh ni. Prostori se tako hitreje segrejejo in hitreje napolnijo z
dimom. Časa za reševanje oseb ali gašenje je zelo malo in ob tesnih izhodih še dodatno
oteženo. V kurilnicah s plinskim ali oljnim gorilnikom so zaradi vnetljivih snovi še dodatne
nevarnosti.
Garaže v kleteh večjih stanovanjskih objektov so prostor s posebnim pomenom. V njih je
običajno parkiranih več vozil. Požar na enem izmed vozil se lahko hitro prenese na sosednja
in bližnja vozila. Toplota in dim se tudi tu razvijeta hitro. Začetek požara lahko hitro pogasi
brezhiben sistem aktivne požarne zaščite (npr. Sprinkler sistem). V primerih, ko takšnih
sistemov ni oziroma odpovejo, je reševanje oseb in gašenje zelo zahtevno.
Požare v kleteh uvrščamo med težavnejše in nevarnejše požare. Organizacija gasilske
intervencije je običajno zahtevnejša, potrebnih pa je tudi več gasilcev. Gasilci se namreč
zaradi težkih okoliščin hitro izčrpajo in že nekaj sekund prepozen izhod iz objekta lahko
privede do zdravstvenih težav ter dodatnih zapletov.
Za preprečevanje požarov v kleteh svetujemo:
1. iz kleti odstranite vse vnetljive snovi, kot so lepila, čistila, razredčila, laki,
strupi, gnojila, ...
2. gorljivih materialov in plinskih jeklenk ne kopičite in ne shranjujte v
kurišč in peči,
3. vse kurilne in toplotne naprave skrbno čistite in pepela ne puščajte v
gorljivih materialov,
4. poskrbite za redno čiščenje oljnih in plinskih gorilnikov, dimnikov ter
izklopite sobne termostate,
5. pri napeljavah elektrike, plina ali kurilnega olja nikar ne improvizirajte,
6. poti v kleti naj bodo prehodne,
7. v primeru požara v kletnih prostorih, opozorite gasilce na morebitne
plinskih jeklenk, vnetljivih snovi , plinsko napeljavo, kurilno olje.
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V primeru požara v kleti nemudoma pokličite pomoč na številko 112. Povejte kdo ste, kaj gori
in kje gori. O požaru obvestite vse stanovalce ter gasilski enoti omogočite dostop. V klet ne
vstopajte in vstop preprečite tudi drugim.
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