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OGLJIKOV MONOKSID- »TIHI UBIJALEC« 

 

Kaj je ogljikov monoksid? 

Ogljikov monoksid oz. ogljikov oksid katerega kemijski simbol je CO je zelo toksičen 

»strupen« plin. Je neviden, brez vonja in okusa in kot tak zelo nevaren. 

Kako nastane? 

Ogljikov oksid lahko nastaja med zgorevanjem ogljika oz. snovi kjer se pojavlja ogljik.  

Nastaja tudi med delovanjem motorja z notranjim izgorevanjem. 

Kje v stanovanjskih prostorih se lahko pojavlja CO? 

Izvor nastajanja ogljikovega oksida v stanovanjskih prostorih predstavljajo peči – 

gorilne naprave na fosilna goriva:( premog, les, kurilno olje, utekočinjeni in naravni 

plin, nafta, bencin, itd..,) 

 

V stanovanju potencialno nevarnost predstavljajo: 

 

  - kuhalne plošče 

 - kamini na trda goriva, plin ali olje  

 - prenosni plinski in oljni gorilniki 

 - plinske peči 

 - oljne peči 

 - odprti kamini 

 - krušne peči 

 - poškodovani dimniki 

 - žar v zaprtih prostorih 

 - avtomobili, kosilnice v zaprtih prostorih – garaži 

 

Kakšni so prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom? 

Ključnega pomena je koncentracija CO in čas izpostavljenosti veliki koncentraciji 

ogljikovega monoksida: 

➢ Manjša izpostavljenost CO 

Slabost, bruhanje, rahel glavobol, utrujenost, omotičnost,.. 

➢ Srednja izpostavljenost CO 

Zaspanost, zbadajoči glavobol, zmedenost, visoki srčni utrip, motnje vida 

➢ Visoka izpostavljenost CO 
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Nezavest, krči, odpoved srca, prenehanje dihanja, smrt. 

Kaj moramo narediti, če zaznamo prve znake prisotnosti ogljikovega dioksida? 

- Takoj izklopimo gorilne naprave 

- Odpremo okna in prezračimo prostore 

- Zapustimo prostore 

- Pokličemo vzdrževalca kurilnih naprav 

- Če smo v dvomih glede zastrupitve pokličemo na telefonsko številko 112 

- V primeru nameščenega detektorja ogljikovega monoksida, ne vstopamo v   

            prostor dokler le ta piska 

- Ne uporabljamo kurilnih na prav, dokler jih ne pregleda serviser. 

 

Kako preprečimo nastajanje ogljikovega monoksida? 

Za zmanjševanje možnosti nastanka CO je potrebno redno vzdrževanje in 

pregledovanje kurilnih naprav, katere mora opraviti pooblaščeni serviser. Zelo 

pomembno je tudi redno prezračevanje prostorov in zagotovitev ustrezne količine 

kisika kurilni napravi ter namestitev javljalnika CO. 

 

Kje in kakšen javljalnik kupiti? 

V prostore z kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru je skladno z 

Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav ( Uradni List RS, št. 100/2013 ) 

obvezna namestitev javljalnika-senzorja ogljikovega monoksida. 

Ponudba javljalnikov CO je na naše trgu je zelo velika. Pri nakupu CO javljalnika bodite 

pozorni na sledeče podatke, ki morajo biti navedeni na javljalniku: 

- podatek o proizvajalcu in dobavitelju 

- ima oznako CE  

- je opremljen z nazivom in modelom proizvoda 

- ima označen tip plina, ki ga zaznava 

- ima priložena navodila za namestitev, vzdrževanje v slovenskem jeziku 

- ima označen standard EN 50291-1, ki velja za električne naprave za odkrivanje CO. 

Priporočam, da se izogibate nakupu naprave-senzorja preko spleta izven trga Evropske 

unije. 
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Kako namestimo javljalnik CO? 

Izbira lokacije namestitve javljalnika CO je odvisna od modela. Samostojne javljalnike 

lahko namestimo sami. Upoštevati pa moramo navodila proizvajalca in razumeti 

širjenje CO po prostoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javljalnik obvezno namestimo v prostoru kjer se nahaja kurilna naprava, priporočam, 

da javljalnik namestite tudi v spalnem prostoru, še posebej če je ta povezan s 

prostorom kjer se nahaja kurilna naprava. 

 

Primeri namestitve javljalnikov: 
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Javljalnike ne nameščamo: 

- za pohištvom in zavesami 

- nad umivalnikom 

- zraven vrat in oken 

- zraven ventilatorjev in prezračevalnih naprav 

- v vlažnih prostorih 

- neposredno v bližini kuhalnih plošč 

POMEMBNO! 

Namestitev javljalnika ogljikovega monoksida ne pomeni nadomestila za 
pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje kurilne naprave. 

 

 

                                                                                                                                       Pripravil:  

                                                    Miran Kreslin, dipl.inž.grad., energetski svetovalec mreže ENSVET 

 

 

 

 

VIRI: 

- Wikipedija 

- www.gasilec.net 

- www.detektor-sistemi.si 

- www.zps.si 

- www.szpv.si 

 

http://www.gasilec.net/
http://www.detektor-sistemi.si/
http://www.zps.si/
http://www.szpv.si/

