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Področje  
požarne preventive

Požarna preventiva Gasilska operativa

Preprečevanje nastanka požara oz. eksplozije.
Omejevanje posledic ob požaru ali eksplozij z različnimi vrstami ukrepov.

Nastanek požara ČAS
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Cilji požarne  
preventive

ŽIVALI

LJUDJI

PREMOŽENJA

OKOLJA

Varovanje:

država Število mrtvih zaradi učinkov  

požara na 100.000prebivalcev

Singapur 0,19

Švica 0,36

Avstrija 0,42

Italija 0,44

Nizozemska 0,46

Avstralija 0,53

Španija 0,58

Nemčija 0,68

Nova Zelandija 0,72

Velika Britanija 0,82

Francija 1,02

Irska 1,09

Slovenija 1,09

Švedska 1,11

Canada 1,15

Belgija 1,21

ZDA 1,23

Norveška 1,27

Danska 1,38

Češka 1,41

Grčija 1,52

Poljska 1,57

Japonska 1,67

Madžarska 1,82

Finska 1,93

Požarna statistika
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Število mrtvih

-V Sloveniji letno umre v  
požarih okrog 20 ljudi.

-Enkratni dogodek (npr. večji  
požar v domu za ostarele)  
lahko zelo spremeni omenjene  
podatke.

-Večina umrlih v požarih ne  
umre direktno zaradi požara,  
ampak zaradi učinkov dima in  
pomanjkanja kisika!

Požarne škode

• Izguba podobe lastnika.

• Izguba tržnega deleža.

• Bankrot.

TUJE IZKUŠNJE:

„9 od 10 lastnikov po katastrofalnem požaru
propade  na trgu!“

POŽARNA PREVENTIVA JE ŠE KAKO POMEMBNA!
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Temeljna zakonodaja

Zakon o varstvu pred naravnimi in  
drugimi nesrečami
(obravnava vse oblike naravnih in drugih nesreč
ter preventivne ukrepe)

Zakon o varstvu pred požarom (obravnava
požar kot zelo pogosto nesrečo ter preventivne
ukrepe)

Zakon o gasilstvu
(obravnava organizacijo, ki skrbi tako za  
operativne kot tudi preventivne ukrepe)

Zakon o graditvi objektov
(med drugim obravnava varstvo pred požarom  
kot eno bistvenih zahtev za varnost bivanja v  
stavbah; uvaja tudi tehnično smernico Požarna  
varnost v stavbah)

Zakon o varstvu pred požarom

• Vzpostavlja osnovna načela požarne preventive,
upravno in strokovno organiziranost, nadzor nad
izvajanjem predpisov.

• Nadzor na področju VPP izvaja Inšpektorat za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

• Vpeljuje podzakonske predpise, ki bolj detajlno
urejajo posamezna področja:
- ocenjevanje tveganja (prepoznavanjenevarnosti)

- organizacijske ukrepe (požarni red)

- usposabljanje na različnih ravneh

- osnovne ukrepe pri projektiranju stavb

- določila o gasilnikih in hidrantih

- določila o aktivni požarni zaščiti

- preventivni ukrepi v naravnem okolju
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Požarna preventiva

Požarno preventivo delimo na:

• Gradbene ukrepe varstva oz. pasivno protipožarnozaščito,

• Tehnične ukrepe oz. aktivno protipožarno zaščito in

• Organizacijske ukrepe.

V tečaju za pripravnika se bomo omejili le na Organizacijske ukrepe varstva pred  
požarom.

Požarni red

Požarni red je interni akt posamezne organizacije, ki predpisuje
konkretne ukrepe varstva pred požarom.

Požarni red mora vsebovati:
•organizacijo varstva pred požarom (npr. odgovorne osebe);
•ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo razmere ter ukrepe za
varno evakuacijo in hitro intervencijo; predvideno mora biti tudi število
uporabnikov prostorov;
•navodila za ravnanje v primeru požara (npr. telefonske številke);
•vrste in način usposabljanja.
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Izvleček in navodila

Požarni načrt

• Požarni načrt – grafični prikaz ureditve in delov zgradbe z
označenimi nevarnostmi ter napravami in sredstvi za preventivno in
aktivno požarno zaščito.

• Namenjen je gasilcem in  
reševalcem.

• Požarni načrt mora  
prikazati objekt v  
prostoru  
(makrolokacija) in  
požarnovarnostno  
ureditev v njem  
(mikrolokacija).
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Evakuacija

• Evakuacija je organiziran umik ljudi, živali in premoženja iz
objekta ali območja, ki je ogroženo zaradi požara ali druge
nevarnosti.

• Izvaja se po v naprej izdelanih načrtih.

Evakuacijske poti v zgradbi morajo  
zagotoviti:
•uporabnikom varen umik in možnost, da  
dosežejo varno mesto v zgradbi ali izven  
zgradbe, ne da bi jim učinki požara ali  
druge nevarnosti preprečevali umik,
•gasilcem in reševalnim ekipam, da  
začnejo z iskanjem in reševanjem  
uporabnikov stavbe med požarom ali  
drugih nevarnosti.

Evakuacija

• Načrt evakuacije je grafični prikaz 
razporeditve prostorov in lege  
požarnovarnostne opreme.

• Z načrtom se lahko uporabniki in pa  
odgovorne osebe za izvajanje  
evakuacije orientirajo in se na podlagi  
tega evakuirajo oz. pomagajo pri  
evakuaciji.
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Postopki evakuacije

stranski ris stanovanjskezgradbe tloris bolnišnice, razdeljene na sektorje

VERTIKALNA EVAKUACIJA HORIZONTALNA EVAKUACIJA

Požarna straža
Požarna straža – organizacijski ukrep, ki predstavlja fizično izvajanje
požarno-preventivnih postopkov pred, med in po večjih javnih prireditvah,
izvajanju vročih del oz. aktivnosti, ki lahko povzročijo požar in se izvajajo v
prostoru, ki za to ni posebej prilagojen.

Požarno stražo je treba izvajati povsod tam, kjer obstaja velika nevarnost
za nastanek požara ali eksplozijo in v objektih, kjer se zadržuje veliko
število oseb.

Gasilska straža – operativni ukrep
• Po gašenju požara, ko gasilci počakajo, da se razmere na požarišču  

umirijo
• Preprečuje se nastanek novih žarišč oz. ponovni razvoj požara.
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Požarna straža
Požarna straža se mora organizirati:

• kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;

• kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja  
iskre, v

• prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;  
prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da  
izbruhne požar ali pride do eksplozije;

• lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljavec gozda ali drugega  
zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem  
okolju.

Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja
gasilstvo, v primeru iz 1. in 2. alineje iz prejšnjega odstavka pa tudi za
gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v požarno bolj
ogroženih objektih in objektih, v katerih se zbira več ljudi, določenih v
skladu s tem zakonom.

Požarna straža
Naloga požarne straže ob prireditvah je predvsem opazovanje ter gašenje  
začetnih požarov s sredstvi za gašenje, ki so nameščeni na objektu ali  
sredstvi za gašenje, ki jih gasilska enota pripelje s seboj.

Požarna straža se mora seznaniti s potekom prireditve. Vedeti mora:
- koliko obiskovalcev bo na prireditvi,
-kakšne in koliko gorljivih/vnetljivih snovi bo v uporabi med izvajanjem  
vročih del ali prireditvijo (oz. kaj lahko glede na vrsto dogodka  
pričakujejo),
-kje in kdaj se bodo te snovi uporabljale, kakšen bo postopek izvajanja  
vročih del,
- kakšni so potencialni viri vžiga glede na snovi, ki bodo v uporabi,
- kako je urejena evakuacija,
- katere službe bodo v času dogodka še delovale na objektu.
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Požarna straža
Število gasilcev in opremo, ki jo bodo gasilci uporabljali v času požarne
straže določi poveljnik gasilske enote, ki izvaja požarno stražo skladno z
ogledom objekta, kjer se bo izvajala požarna straža ter oceno nevarnosti.

Požarno stražo lahko izvajajo le operativni gasilci, ki poklicno ali
prostovoljno opravljajo operativne naloge gasilstva in so strokovno
usposobljeni za te naloge ter izpolnjujejo predpisane psihofizične in
zdravstvene zahteve ter druge pogoje.

Požarna straža se v primeru malih dogodkov in takrat, ko so tveganja mala
izvaja v delovni obleki, vsak gasilec, ki izvaja požarno stražo pa mora imeti
tudi osebno zaščitno obleko. Ob vseh ostalih dogodkih se požarno stražo
izvaja v osebni zaščitni obleki.

Požarna straža
Vsak posamezni gasilec ali skupina gasilcev, ki na objektu izvaja požarno
stražo, mora biti opremljena z radijsko postajo, ki deluje v sistemu ZA-RE.

Zaželeno je, da požarno stražo vodi vodja požarne straže s činom nižjega
gasilskega častnika oz. gasilskega častnika za večje prireditve z večjim
tveganjem.

Izvajanje požarne straže je razdeljeno na tri faze:

- delo in naloge požarne straže pred izvedbo javne prireditve,

- delo in naloge požarne straže med izvedbo javne prireditve,

- delo in naloge požarne straže po izvedbi javneprireditve.
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Požarna straža – pred prireditvijo

- ogled prostora oz. lokacije, kjer bo tekel dogodek,

- pridobivanje ustreznih podatkov o objektu (pridobiti je treba vsaj podatke, kot  
jih zahteva požarni načrt),

- določitev števila gasilcev, ki bodo izvajali požarnostražo,

- postavitev gasilcev,

- opredelitev zahtev za količino in vrsto gasilnih sredstev ter opreme za izvajanje
požarne straže. Vrsta in količina gasila je odvisna od velikosti dogodka in stopnje
tveganja.

- priprava delovišča,

- izbor in vzpostavitev ustreznih preventivnih (tudi tehničnih) ukrepov.

Požarna straža – med prireditvijo
- neprestan pregled prostorov,

- izvajanje izbranih preventivnih ukrepov.

Organizacijski ukrepi med izvajanjem požarne straže:

• Zagotovite, da se vsi morebitni goreči/tleči/pregreti ipd. materiali, ki nastanejo
med prireditvijo in bi lahko zanetili požar, nemudomaodstranijo.

• Zagotovite da bodo vsi, za izvajanje požarno-preventivnih ukrepov predpisani
prenosni gasilniki, vedno prisotni na delovišču.

• Površine, ki so izpostavljene toploti med izvajanjem vročih del, se mora stalno
hladiti z vodo oz. jih nadzirati.

• V primeru, da požarna straža začetnega požara ne morete pogasiti, o tem
nemudoma obvesti center za obveščanje na telefonski številko 112 ali preko
radijske postaje v sistemu ZA-RE.

Tehnični ukrepi med izvajanjem vročih del:

• V primeru požara aktivirajte ročni javljalnik oz. napravo za gašenje, v kolikor je le
ta na voljo.
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Požarna straža – pred prireditvijo

- Pregled prostora in objekta neposredno po zaključkuprireditve,

- nadzor prostora določen čas po prireditvi (cca 30min).

Pregled prostora in objekta neposredno po zaključku prereditve je treba izvesti  
vedno.

Organizacijski ukrepi po zaključku prireditve:

• Preglejte objekt in po potrebi (v kolikor so povezani) tudi sosednjeobrate.

• Obvestite naročnika požarne straže, da je le ta zaključena.

• Na za to določeno mesto pospravite opremo, ki ste jo rabili za izvajanje  vročih
del.

Tehnični ukrepi po izvajanju vročih del:

• Vklopite ali poskrbite, da bodo vklopili izklopljene sisteme za odkrivanje  in 
gašenje požarov.

Osnove gorenja in gašenja - definicije

• Ogenj – pojav, pri katerem oddaja snov ob spajanju s  
kisikom svetlobo, toploto in dim;

• Požar – ogenj, ki povzroča škodo, ogenj brez nadzora;

• Gorenje – eksotermna kemijska reakcija med gorljivo  
snovjo in kisikom;

Do začetka gorenja lahko pride zaradi:

• zunanjega vira vžiga (npr. vžigalica)

• samodejnega vžiga (npr. vroča površina)
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Viri vžiga

Vir vžiga predstavlja prisotnost energije v določeni  
obliki:

•toplotna energija (npr. uporaba odprtih kurišč)

•električna energija (npr. nastanek isker pri preboju)

•mehanska energija (npr. iskrenje zaradi obdelave)

•kemična energija (npr. reakcija vode s kislino)

•biološka energija (npr. mikrobiološko delovanje)

Vzroki požarov

• človeška nepazljivost, malomarnost ali namerni požigi (npr.  
zaradi bolezni, materialne koristi, zakrivanja sledi,…)

• vroča dela na neustreznih mestih brez požarne straže (npr.  
uporaba odprtega plamena, varjenje, brušenje,…)

• naravni pojavi (npr. strela, potres, veter, vulkan,…)

• električna energija (npr. neustrezna uporaba naprav, kratek  
stik, preobremenitve, dotrajanost el. napeljave, razelektritev  
nakopičene statične elektrine,…)

• gradbene pomanjkljivosti (npr. dotrajanost posameznih delov  
zgradbe ali naprave, neustrezno vzdrževanje strojev in naprav,  
nenamenska uporaba objektov,…)

• samovžigi (kemijski, biološki)

• eksplozije (fizikalne, kemijske)
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Trikotnik gorenja

Za gorenje so potrebni trije elementi, ki tvorijo tako imenovani
trikotnik gorenja. To so gorljiva snov, kisik in toplota. Če katerega
izmed njih odvzamemo, bo gorenje prenehalo. Temu pravimo
gašenje.

Delitev gorljivih snovi

Papir se zelo lahko vname in hitro gori, zato rečemo, da je gorljiva  
snov. Gorljive snovi so lahko tudi les, tekstil, bencin, nafta, olje, lak,
različni plini ali kovine.
Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne tipe oziroma razrede  
požarov (npr. A, B, C, D).
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Gasilna sredstva

Gasilna sredstva so snovi s katerimi gasimo požare

•Lastnosti dobrega gasilnega sredstva:
• čim bolj enostavno gašenje
• dober gasilni učinek
• ne sme ogrožati zdravja gasilca
• ne sme povzročati škode na gorečem materialu in okolici
• uporaben za čim več vrst gorečih snovi
• mora biti poceni

Gasilna sredstva v gasilnikih

gasilnik na vodo
velikost: 9kg

gasilnik na peno
velikost: 9,50

gasilnik na CO2
velikost: 3,5,10,30,60

gasilnik na prah
velikost:1,2,3,6,9,50,100
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Notranji hidranti

Gašenje s hidranti s plosko cevjo:

• izvlečemo cev in jo v celoti  
razvijemo

• spojimo en konec cevi na ventil in  
drugi konec cevi na ročnik ( v  
kolikor to že ni narejeno,  
preverimo spoje)

• preverimo, da je zasun zaprt  
(zasun prečno na ročnik)

• počasi odpremo ventil za vodo
• približamo se požaru in počasi  

odpiramo zasun ročnika

Gašenje s hidranti s poltogo  
cevjo:

•izvlečemo cev

•odpremo ventil za vodo (če ga ima)

•približamo se požaru

•odpremo ročnik na cevi in  
prilagajamo curek

•razpršen curek ima boljši hladilni  
učinek in manjšo porabo vode

•poln curek ima daljši domet in  
večjo moč

Zunanji hidranti - nadzemni
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Zunanji hidranti - podzemni

Suhi dvižni vod

odvzemno mesto za gasilce

mesto za dovod vode
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Sestava gasilnega aparata

Gašenje z gasilnikom
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Morebitna vprašanja?

Hvala za pozornost!

dejan.jurkovic@gmail.com
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