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Navodila za izvajanje preventivnih nalog 

Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enakim ciljem, in sicer 

varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Namen požarne preventive je v prvi vrsti 

preprečitev nastanka požara; če požar nastane, hitra in varna pogasitev oziroma evakuacija, v 

primeru razširitve požara pa hitro in učinkovito posredovanje gasilskih in drugih služb. 

 

S tem namenom je sprejeta vrsta požarnih predpisov in standardov, ki določajo ukrepe za 

zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. V osnovi se ti ukrepi delijo na organizacijske, 

gradbene, tehnične in tehnološke. Nam gasilcem so zagotovo v interesu predvsem vsi tisti 

ukrepi, ki skrbijo, da bodo ustrezno urejeni vsi pogoji za hitro in učinkovito intervencijo. Ta 

del preventive, ki jo lahko imenujemo tudi gasilska preventiva, skrbi predvsem za to, da bodo 

ustrezno določene in označene intervencijske poti oziroma površine za gasilce ob zgradbah, 

ustrezno grajena in vzdrževana hidrantna omrežja, zagotovljeno kvalitetno obveščanje o 

izrednem dogodku, ustrezno izdelani požarni načrti ipd. 

 

Seveda pa je pomembna naloga gasilcev tudi skrb za šibkejše in nekatere bolj ranljive skupine 

v naši družbi. Sem spadajo predvsem otroci, starejši, osebe s posebnimi potrebami ipd. Tu 

smo gasilci aktivni z ozaveščanjem, poučevanjem in usposabljanjem – zavedamo se tega, da 

lahko vsakdo z ustrezno vzgojo na področju varstva pred požarom pripomore k dvigu nivoja 

požarne varnosti. 

 

Navedene naloge bomo dosegli, v kolikor se bomo na različne načine vključevali v projekte, 

katerih namen je zagotavljanje kvalitetne požarne varnosti. To pa lahko izvajamo na različne 

načine, in sicer s predavanji o preventivnih ukrepih, s sodelovanjem na praktičnih vajah 

evakuacije in demonstracijah gašenja začetnih požarov, preventivnimi in drugimi pregledi 

oziroma podajanjem strokovnih mnenj in pripomb na izvedene ukrepe požarne varnosti, 

namenjene za hitro in učinkovito posredovanje. 

 

Ne smemo pa pozabiti tudi na požarno varnost v bivalnih okoljih, kajti tovrstnih požarov je 

med požari na objektih statistično največ in posledično tudi največ žrtev. Enako velja pri 

požarih na avtomobilih in v podjetjih, kjer smo prav mi tisti, ki lahko strokovno usposobimo 

občane oziroma zaposlene za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. 

 

Tematika za letošnji mesec požarne varnosti se glasi "KO ZAGORI NAJ SE TI VEN 

MUDI". 
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1. Požarni načrti in preventivni pregledi 

a. Izdelava "Zbirnika objektov": Izdelava seznama vseh nevarnih objektov, za katere je 

potreben Požarni načrt in načrt evakuacije po Pravilniku o požarnem redu (Uradni list RS, št. 

52/07, 34/11, 101/11). (10 točk) 

Požarni načrt in načrt evakuacije se mora izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja 

požarna ogroženost  po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti*,  ali če se v njih 

hkrati lahko zadržuje več kot 100 ljudi. 

 

Za izdelavo požarnega načrta in načrta evakuacije je zadolžen lastnik ali uporabnik objekta. 

Požarni načrt mora biti podpisan s strani lastnika ali uporabnika objekta oziroma dela objekta 

ali od njih pooblaščene osebe. 

 

Lastnik ali uporabnik objekta lahko pred izdelavo požarnega načrta za svetovanje zaprosi 

pristojno gasilsko enoto. Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega 

načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. 

 

Ne glede na (1) odstavek mora biti načrt evakuacije izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali 

v prostoru, kjer se zadržujejo ljudje v: 

 stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji, 

 stanovanjskih stavbah za posebne namene, 

 hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev, 

 drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nastanitev, 

 stavbah za izobraževanje, 

 stavbah za zdravstvo. 

 

Izdelava požarnih načrtov za objekte s sončnimi elektrarnami 

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so 

opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje, morajo požarne načrte 

izdelati najkasneje do 1. januarja 2014. 

 

Vsako gasilsko društvo že obstoječi seznam pregleda popravi verzijo seznama, ter ga po 

potrebi posodobi. Novo pridobljene načrte pa shrani k obstoječim požarnim načrtom. Ti 

načrti morajo biti shranjeni oz. na voljo za vpogled v gasilskem društvu. 
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b. Izvedba Preventivnega ogleda: Preventivni pregledi so ena od osnovnih nalog 

gasilske enote. Nanašajo se na pregled bivalnega, industrijskega in naravnega okolja. Namen 

preventivnih pregledov je iskanje pomanjkljivosti, skladnosti s predpisi, seznanitev z 

objekti, uporabniki objektov, organizacijo na področju varstva pred požarom. (20 točk) 

 

Podlaga za izvajanje preventivnega pregleda je lahko požarni načrt, ki ga je lastnik objekta 

poslal gasilski enoti, želja po opravljanju gasilske vaje, izdelava operativnega načrta ali 

zgolj preventivno delovanje. Po predhodni komunikacijo z lastniki ali najemniki objekta mora 

gasilska enota pridobiti več informacij o objektu. Te informacije lahko pridobi v dokumentih: 

•požarni red, 

•požarni načrt, 

•študija ali zasnova požarne varnosti – dokumenta sta podlaga za gradnjo novih objektov, 

sta del projektne dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Podrobnosti podaja 

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur.l. RS, št. 12/2013). 

•izkaz požarne varnosti stavbe - Odgovorni projektant pripravi v skladu z zahtevami 

Pravilnika o požarni varnosti v stavbah ob zaključku izgradnje objekta ti. izkaz požarne 

varnosti objekta. V izkazu požarne varnosti se poda povzetek strokovnega dela študije ali 

zasnove požarne varnosti, pri čemer se smiselno uporabljajo tudi določbe Pravilnika o požarni 

varnosti v stavbah. Preventivni ogled objekta zajema pregled dokumentacije in seznanitev o 

objektu in pregled objekta in razgovor z uporabniki. 

 

PREVENTIVNI PREGLED NAJ VSEBUJE PREDVSEM: 

Gasilske površine ob zgradbi 
Potrebno je ugotoviti, ali so površine ustrezno določene in označene. 

Hidrantno omrežje 
Potrebno je ugotoviti, ali so hidranti ustrezno pregledani in funkcionalni. 

Požarni načrt 
Potrebno je ugotoviti, če je požarni načrt pregleden, če ustreza 

dejanskemu stanju in če vsebuje za nas vse potrebne podatke. 

Sistem obveščanja 
Potrebno je ugotoviti, ali je ustrezno urejen način obveščanja ReCO 

ob izrednem dogodku. 

Način evakuacije in usposobljenosti zaposlenih 
Preveri naj se ustreznost predvidenih postopkov ob evakuaciji in 

usposobljenost odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov 

in izvajanja evakuacije. 

  

V primeru ugotovitve pomanjkljivosti obvestimo o tem odgovorno osebo v podjetju, katerega 

si ogledujemo. 

 

Vsako gasilsko društvo naj izvede vsaj en preventivni pregled, objekta, sami oz. v 

sodelovanju z Komisijo za Preventivo, po priloženem obrazcu-poročilu. Društva, ki 

nimajo primernih objektov, naj v sodelovanju s sosednjimi društvi opravi preventivni 

pregled. Preglede lahko izvaja tudi v več društev hkrati, vendar poročilo napiše le 
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domače društvo. Bistvo tega je da tudi sosednja društva spoznavajo kompleksne objekte. 

Poročilo mora biti potrjeno s strani investitorja. V prilogi so tudi grafični simboli, ki jih 

lahko najdete bodisi v požarnih načrtih ali na terenu. 

Glede na zanimanje lahko organiziramo eno uro izobraževanja glede preventivnih 

pregledov. 
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2. Izobraževanja in ostale preventivne aktivnosti:  

a. Udeležba: Enkrat letno bo komisija za preventivo organizirala izobraževanje, na katero 

bodo vabljena vsa gasilska društva. Izobraževanja se morajo udeležiti vsaj trije gasilci, v 

kolikor jih bo manj, se prisotnost po točkovniku ne upošteva (10 točk). 

 

V letu 2015 bo v novembra organizirano predavanje o operativnih postopkih in posredovanje 

na Intervencijah na železnici. 

 

b. Izvajanje raznih aktivnosti v oktobru, mesecu požarne varnosti, kot so: 

o Predavanje in predstavitve na temo evakuacije, 

o pomoč in svetovanje lastnikom objektov pri pripravi na evakuacijo, 

o ogled in ocenjevanje vaj evakuacije, ki jih izvajajo predvsem po objektih, kjer se 

hkrati zadržuje več oseb. 

o ozaveščanje na temo evakuacije otrok in gibalno oviranih oseb ter drugih oseb s 

posebnimi potrebami. 

o pregled hidrantnega omrežja 

o prikazne vaje usposobljenosti gasilskih enot in tehnike,  

 

Za vse aktivnosti v mesecu OKTOBRU mora biti izdelano poročilo (10 točk). 
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3. Pregled hidrantov: Izvajanje pregledov hidrantnega omrežja in izdelava seznama in 

poročila(20 točk). 

Zunanji hidranti so praviloma nadzemni. Do njih mora biti zagotovljen stalen dostop. 

Povezani so v obročast sistem cevovodov, razen pri stanovanjskih stavbah, kjer je 

dovoljen slepi cevovod, dolžine do 200 m. Največja pomanjkljivost vejaste mreže je, 

da priteka voda k potrošniku vedno le z ene strani. Pri poškodbi cevovoda je 

prekinjena dobava vode vsem potrošnikom za mestom poškodbe. 

Razdalja med hidranti je takšna, da je mogoče požar na stavbi gasiti z najmanj enim 

hidrantom, za požarno zelo zahtevne stavbe pa z najmanj dvema hidrantoma. Razdalja 

med hidrantoma ne sme biti večja od 80 m, v naseljenih krajih, kjer so večinoma 

stanovanjski objekti, pa največ 150 m. 

Pri postavitvi hidrantov na javnih površinah so določene naslednje medsebojne 

razdalje: 

- v odprtem stanovanjskem področju do 120 m, 

- v zaprtem stanovanjskem področju do 100 m, 

- v ulicah s poslovno dejavnostjo do 80 m. 

Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manjša od 5 m in ne večja od 80 m ter ne 

sme biti v porušitvenem območju objekta. 

V tej točki obnovimo znanje po lokacijah hidrantov in njihovo delovanje. Društvo 

naj posodobi že obstoječi seznam, ki jih bo Komisija za preventivo posredovala 

na komunalna podjetja. 

 

Vsa poročila in obrazce je potrebno poslati na GZB do 20. 

oktobra. Če bo predavanje organizirano kasneje, se bodo točke 

za udeležbo upoštevale v naslednjem letu. V kolikor imate 

vprašanje se lahko obrnete na komisijo za preventivo.  

 

Komisija za preventivo GZ Brezovica 


