
 

POŽARNA PREVENTIVA 

Uvod 
 
V Sloveniji zaradi požarov letno umre okrog 20 ljudi, večji del zaradi hitrega širjenja dima in ne 
neposrednega požara. Številke so proporcionalno podobne tudi v drugih evropskih državah. Zaradi 
tega dejstva ter dejstva, da je podobno tudi s škodo na premoženju, je nujno potrebno, da določene 
vrste zgradb izpolnjujejo določene požarnovarnostne zahteve. 
 
Država kot zakonodajalec mora poskrbeti predvsem za varnost ljudi, še posebej v primerih, ko gre za 
javne zgradbe in zbirališča večjega števila ljudi, ki niso poučeni o nevarnostih in možnostih ukrepanja. 
Naloga zakonodajalca je torej skrb za javno varnost in red, še posebej za zagotavljanje pogojev za 
ohranjanje življenja in zdravja. 
 
Z izvajanjem gradbenih, tehničnih, tehnoloških in organizacijskih ukrepov naj bi se zagotovilo 
naslednje pogoje: 

 preprečitev nastanka požara 
 v primeru njegovega nastanka preprečitev širjenja 
 hiter in varen umik ljudi (in živali) iz goreče zgradbe 
 hitro in učinkovito reševanje ljudi iz zgradbe ter gašenje požara. 

 
Ukrepi požarne preventive morajo biti vsakokrat prilagojeni obliki in vrsti zgradbe, namenu uporabe 
ter vedenju ciljnih skupin, ki se zbirajo v takšni zgradbi, zato morajo takšne zgradbe poleg splošnih 
zahtev izpolnjevati tudi posebne zahteve (npr. visoke zgradbe, poslovne zgradbe, bolnišnice, 
zbirališča večjega števila ljudi). 
 
Požarna preventiva in gasilstva nista ne smeta biti ločeno vodeni stroki, saj se večina ukrepov 
medsebojno prepleta. Številni ukrepi požarne preventive imajo neposreden vpliv na izbor in izvedbo 
gasilskih ukrepov, še posebej takrat, ko se požar hitro širi in je uspešno gašenje požara možno le v 
primerih, kadar le ta naleti na izvedene požarno preventivne ukrepe. 
 

Statistika in zakonodaja 

Področje požarne preventive 

 
Področje požarne preventive torej zajema tako ukrepe, ki se izvajajo preventivno pred požarom kot 
tudi ukrepe, ki se izvajajo oz. igrajo ključno vlogo po nastanku požara. Med prve tako npr. spadajo: 
preprečevanje nastanka vira vžiga, odstranjevanje gorljive snovi, inertizacija delovnih procesov in 
podobno. Med druge pa spadajo npr. evakuacija ljudi v primeru širjenja požara, usposobljenost oseb 
za gašenje začetnega požara, pripravljeni gasilniki za začetno gašenje, samodejno gašenje z 
avtomatskimi napravami za gašenje in podobno. Vidimo torej, da ukrepi požarne preventive daleč 
presegajo le tiste vrste ukrepov, ki preprečujejo nastanek požara, ampak so pomembni tudi za 
njegovo omejevanje in gašenje. Ker so ukrepi prepleteni povezani tudi z gasilskimi ukrepi, je 
poznavanje ukrepov požarne preventive ključnega pomena za ustrezno ukrepanje gasilca. 

Cilji požarne preventive 
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Cilj požarne preventive je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Predvsem varovanje človeških 
življenj je najpomembnejša naloga požarne preventive. Tudi država s svojimi zakoni in podzakonskimi 
akti ščiti predvsem človeško življenje, za zgradbe, kjer se zbira večje število ljudi, veljajo strožja 
merila. Cilj je tudi varovanje premoženja in okolja, vendar gre v teh primerih bolj za to, da država 
predpisuje minimalne ukrepe, ukrepi višjega reda pa morajo izhajati iz odnosa lastnik premoženja : 
zavarovalnica. lastnik je odgovoren za svoje premoženje, zato mora z vlaganje v požarno preventivne 
ukrepe tudi doseči nivo, da v čim večji meri zmanjša možnost, da bi izgubil svoje premoženje zaradi 
požara. 

Možni načini doseganja ciljev 

 
Cilje požarne preventive je mogoče dosegati tako da se: 
 
a) preprečuje nastanek požara, npr: 

- z uporabo ustreznih gradbenih materialov, 
- z zmanjševanjem požarne obremenitve v prostorih, 
- s prepovedjo kajenja na požarno ogroženih mestih, 
- z nadzorom nad izvajanjem vročih del, 
- z usposabljanjem zaposlenih oz. uporabnikov zgradbe. 

 
b) preprečuje širjenje požara po prostoru, po zgradbi, med zgradbami, npr: 

- z uporabo požarno odpornih gradbenih elementov, 
- z izdelavo požarnih sektorjev, 
- z vgradnjo avtomatskih naprav za gašenje, 
- z ustreznim načinom vgradnje elementov pasivne požarne zaščite. 

 
c) zagotovi prenos požarnega alarma, npr: 

- z vgradnjo sistemov avtomatskega javljanja požara, 
- z povezavo sistemov z gasilskimi enotami (Infranet), 
- z usposabljanjem zaposlenih oz. uporabnikov zgradbe. 

 
d) zagotovi ustrezne evakuacijske poti, npr.: 

- z zagotavljanjem 1. in 2. evakuacijske poti, 
- z vgradnjo naprav za avtomatski odvod dima in toplote, 
- z Izdelavo in namestitvijo načrtov evakuacije. 

 
e) zagotovi površine za gasilce ter mesta za vstop gasilcev v objekt, npr.: 

- z zagotavljanjem ustreznih dovozov za gasilska vozila, 
- z zagotavljanjem površin za gasilce v okolici zgradbe, 
- z izdelavo in predajo požarnega načrta zgradbe lokalno pristojni gasilski enoti. 

 
f) zagotovi ustrezna gasilna sredstva, npr.: 

- z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe zgradbe, 
- s pripravo ustreznih količin drugih gasilnih sredstev. 

Požarna statistika 

 
Eden izmed pokazateljev stanja požarne varnosti v državi je tudi število mrtvih na leto zaradi učinkov 
požara. V Sloveniji se skozi daljše časovno obdobje to število giblje okrog 20, kar nas s cca 1 smrtno 
žrtvijo na 100.000 prebivalcev uvršča nekje v sredino med državami, ki so uvrščene na lestvico in iz 
katerih so pridobljeni podatki (vir: World Fire Statistics 26). Ta podatek nas ne sme uspavati, to ne 
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pomeni, da možnosti večjega števila mrtvih zaradi izrednega dogodka na mestu, kjer se zbira večje 
število ljudi, ni pričakovati. Dejstvo je, da je pri manjšem številu prebivalcev manjše število 
ekstremnih izrednih dogodkov in možnost večjega števila mrtvih ob enkratnem požaru ali drugi 
izredni situaciji obstaja tudi v Sloveniji. 
 
Statistika in primeri iz tujine kažejo, da so z vidika požara najbolj ranljive določene skupine ljudi 
(domovi za ostarele, bolnišnice), zbirališča večjega števila ljudi (dvorane, stadioni), izobraževalne 
ustanove, ipd. Kot smo že omenili, tu še posebej obstaja javni interes, da se zagotovi ustrezne ukrepe 
požarne preventive, saj lahko že majhen izreden dogodek pomeni katastrofo. Zato država s predpisi 
ureja predvsem vidik zagotavljanja evakuacije ljudi in zagotavljanja možnosti gašenja začetnega 
požara, če je to še možno. 
 
Večina ljudi, ki umrejo zaradi učinkov požara, umre zaradi zastrupitve z dimom in ne zaradi 
neposrednega učinkovanja plamenov in toplote. Pomembna sestavina dima je ogljikov monoksid, 
plin brez barve, vonja in okusa, ki nastaja kot glavni produkt nepopolnega gorenja v slabo 
prezračevanih prostorih. 
 
Požar povzroča tudi škodo na premoženju. Podjetje, ki se sooči s požarom, tudi če samo v enem delu 
proizvodnega procesa, se lahko sooči z resnimi težavami, saj nekajmesečna odsotnost določenega 
proizvoda na trgu lahko pomeni izgubo tržnega deleža, požar lahko pomeni izgubo pozitivne zunanje 
podobe podjetja in posledično bankrot. Tuje izkušnje kažejo, da ima kar 90% podjetij, ki so se soočila 
z resnim požarom, velike težave z obstojem na svetovnem trgu. 
 
Iz statističnih podatkov in ugotovitev izhaja, da so ukrepi požarne preventive še kako pomembni za 
ohranjanje zdravja in življenja ljudi, ohranjanje lastnine in nenazadnje ohranjanje okolja. 

Temeljna zakonodaja 
 
Temeljno zakonodajo na področju varstva pred požarom predstavljajo naslednji 4 zakoni in na njihovi 
osnovi izdani podzakonski akti: 

• 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, ki jih je potrebno izvajati, 
da do požara ne pride. 

• Zakon o gasilstvu 
Obravnava organiziranost institucij,  ki skrbijo 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, ki predstavlja osnovo 
načrtovanja požarne varnosti v novih zgradbah. 

Zakon o varstvu pred požarom 
 
Ta zakon vzpostavlja osnovna načela požarne preventive, upravno in strokovno organiziranost ter 
nadzor nad izvajanjem predpisov. 
 
Nadzor na področju VPP izvaja Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Zakon tudi vpeljuje podzakonske predpise, ki bolj detajlno urejajo posamezna področja: 
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     - ocenjevanje tveganja (prepoznavanje nevarnosti, ocenjevanje po metodologijah); 
     - organizacijske ukrepe izdelava požarnega reda); 
     - usposabljanje na različnih ravneh (pooblaščene osebe za VPP, usposabljanje); 
     - določila o gasilnikih in hidrantih; 
     - določila o aktivni požarni zaščiti; 
     - preventivni ukrepi v naravnem okolju. 
 

Osnove gorenja in gašenja 

Definicije 
 
Ogenj je pojav, pri katerem oddaja snov ob spajanju s kisikom svetlobo, toploto in dim. Različne snovi 
oddajo različne količine svetlobe, toplote in dima. Kot primer lahko vzamemo gorenje plastičnega 
flomastra (tlenje, veliko dima, malo toplote) in gorenje oglja za žar (žarenje, malo dima, veliko 
toplote). 
 
Ognju, ki povzroča škodo, pravimo požar. Gre za ogenj brez nadzora. 
 
Gledano s fizikalno-kemijskega vidika pa je gorenje eksotermna kemijska reakcija med gorljivo snovjo 
in kisikom. Kemijska reakcija je snovna sprememba, iz enih snovi nastanejo druge (iz A in B nastanejo 
C in D).  
 
Da je reakcija eksotermna pomeni, da moramo malo energije sprostiti, da se jo veliko sprosti (vržemo 
vžigalico in zgori kup dračja). Je pa gorenje tudi ireverzibilna (nepovratna) kemijska reakcija, kar 
pomeni, da je možen njen potek le v eno smer, iz reaktantov lahko nastanejo le produkti in ne 
obratno. 
 
Do začetka gorenja lahko pride zaradi: 

• zunanjega vira vžiga (npr. vžigalica) 
• samodejnega vžiga (npr. vroča površina izpušnega sistema) 

 

Viri vžiga 
 
Vir vžiga predstavlja prisotnost energije v določeni obliki: 

• toplotna energija (npr. uporaba oprtega ognja) 
• električna energija (npr. nastanek isker ob stiku faznega in ničelnega vodnika) 
• mehanska energija (npr. iskrenje zaradi obdelave kovine z brusilko) 
• kemična energija (npr. reakcija malo vode z veliko kisline) 
• biološka energija (npr. mikrobiološko delovanje v senu) 

 
Vir vžiga se lahko izmeri, saj ima določeno energijo, izraženo v Joulih (J). Vedno je potrebna neka 
minimalna energija za začetek kemijske reakcije gorenja. 

Vzroki požarov 
 
Vzroki za nastanek požarov niso energijske vrednosti, ampak splet določenih okoliščin in dejstev, 
nujno prisotno dejstvo pa je tudi prisotnost vira vžiga v določeni energijski obliki.  
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V nadaljevanju je podanih nekaj pogostejših vzrokov za nastanek požara: 
• 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,…) – zelo pogost vzrok požara v industriji; 
• 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,…) 

Trikotnik gorenja 
 
Ker so osnovni pogoji za gorenje trije, rečemo tudi, da je pri gorenju vzpostavljen t.i. trikotnik 
gorenja; potrebni so gorljiva snov, kisik in vir vžiga za premagovanje začetne potrebne energije, 
čemur pod določenimi pogoji sledi eksotermna reakcija gorenja. Osnovni trije pogoji sami po sebi še 
niso dovolj, potrebno je tudi ustrezno razmerje med gorljivo snovjo in kisikom. 
 
To si najlažje ponazorimo s % gorljivega plina v zraku; plina je lahko premalo (pod SEM), ravno prav 
(med SEM in ZEM) ali preveč (nad ZEM), energija vžiga pa mora biti vsaj minimalna. 

Delitev gorljivih snovi 
 
Da si različne oblike zgorevanja različnih materialov lažje predstavljamo oz. poenotimo na točkah, ki 
vplivajo na izbiro ustreznega gasilnega sredstva, vse gorljive snovi delimo v 5 požarnih razredov (po 
standardu SIT EN 2). Požarni razredi so torej skupine gorljivih snovi, ki vsaka zase gori na specifični 
način, pri gorenju so dosežene določene temperature, snov zgoreva s plamenom, žarom ali tako s 
plamenom kot z žarom, v tabeli pa so poleg navedeni tudi tipični predstavniki določenega požarnega 
razreda. 
 

- požarni razred A:  
gorljive trdne snovi, ki gorijo tako s plamenom kot tudi z žarom; tipični predstavniki so les, 
papir, tekstil; 

- požarni razred B: 
gorljive tekočine, ki gorijo samo s plamenom; tipični predstavniki so bencin, nafta, špirit; 

- požarni razred C: 
gorljivi plini, ki gorijo samo s plamenom; tipični predstavniki so metan, propan-butan, vodik, 
acetilen; 

- požarni razred D: 
gorljive lahke kovine v tipični velikosti ostružkov, ki gorijo večinoma z žarom; tipični 
predstavniki so aluminijevi in magnezijevi ostružki, pri gorenju katerih nastajajo temperature 
preko 1500ºC, kar pa so že temperature, kjer voda razpada na vodik in kisik (npr. pri gašenju); 
posledica je burna reakcija in širjenje požara na okolico; 

- požarni razred F: 
jedilna olja in maščobe, ki gorijo s plamenom; tipična predstavnika sta jedilno olje in 
maščoba; pri gašenju z vodo pride do hitrega uparjanja vode, kar ima za posledico brizganje 
maščobe v okolico in posledično nastanek maščobne eksplozije. 
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Razvoj notranjega požara 
 
Za načrtovanje ustreznih preventivnih ukrepov v zgradbah je potrebno poznati tipičen razvoj 
notranjega požara, kar si lahko pogledamo na krivulji spreminjanja temperature (T) v odvisnosti od 
časa (t). Faza začetnega požara je relativno dolga, temperatura v prostoru pa se le rahlo dvigne. To je 
čas, ko lahko požar pogasimo s priročnimi gasilnimi sredstvi ter gasilniki in notranjimi hidranti. Sledi 
faza razvijajočega požara, ko se temperatura pod stropom prostora že dvigne preko 150ºC, kar 
pomeni, da smo na meji izvajanja notranjega napada ustrezno usposobljene in opremljene gasilske 
skupine. Sledi zelo hitro širjenje požara na celoten prostor v kratkem času, t.i. požarni preskok. 
posledica je polno razvit požar v prostoru, katerega trajanje je odvisno od količine gorljivega 
materiala, dovoda zraka, odvoda dima in toplote ter drugih faktorjev. Zaključna faza se imenuje faza 
pojemajočega požara, ko je zgorela vsa vsebina prostora, požar pa se po možnosti širi v druge 
prostore, višja nadstropja, razen če širjenje preprečujejo ustrezni preventivni ukrepi, predvsem 
gradbeni, ter ustrezno gašenje. 

Trikotnik gašenja 
 
Gašenje požara predstavlja odstranjevanje enega ali več pogojev za gorenje: 

- odvzamemo lahko gorljivo snov, npr. zapremo plinsko požarno pipo in preprečimo dotok 
novega plina – ODSTRANJEVANJE GORLJIVE SNOVI; 

- lokalno lahko znižamo % kisika v ozračju in sicer z dodajanjem inertnega plina, npr. 
ogljikovega dioksida – DUŠENJE; 

- odvzamemo lahko toploto, ki je potrebna za nadaljevanje procesa gorenja, za neposredno 
nadaljnje segrevanje bližnjih gorljivih snovi; to najbolje dosežemo z vodo, ki potrebuje precej 
energije za uparjanje – OHLAJEVANJE; 

- s posebnimi snovmi (antikatalizatorji, npr. gasilni prah in nadomestki halonov) lahko 
preprečujemo nadaljnje spajanje gorljive snovi in kisika, preprečuje se nadaljnji potek 
kemijske reakcije. 

 

Gradbeni ukrepi 

Gradbeni materiali 
 
Za poznavanje delovanja t.i. gradbenih ukrepov za preprečevanje širjenja požara je najprej potrebno 
poznati osnovne gradnike – materiale, iz katerih so izdelani posamezni gradbeni elementi, hkrati pa 
je poznavanje materialov (tako negorljivih kot gorljivih) ključnega pomena pri ocenjevanju nevarnosti 
na sami intervenciji. To je pomembno zaradi nevarnosti širjenja požara, zrušitve dela objekta, ocene  
nakopičene energije, ki se še lahko vžge, izbire ustreznega gasilnega sredstva in potrebnih količin teh 
sredstev. 
 
Gradbene materiale v osnovi delimo na: 
 
a) negorljive gradbene materiale – ne vsebujejo organskih snovi 

• se ne morejo vžgati; 
• ne prispevajo k požarni obremenitvi; 
• ne omogočajo širjenja požara s plameni, ampak le s prenosom toplote; 
• PRIMERI: armiran beton, jeklo, aluminij, opeka, steklo. 
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b) gorljive gradbene materiale – pretežno vsebujejo ogljik in vodik  

• nad Tvžiga gorijo s plamenom in žarom; 
• omogočajo prenos požara s plameni in različnimi načini prenosa toplote; 
• prispevajo k požarni obremenitvi; 
• delimo jih še po vnetljivosti na: 

            - težko vnetljive (ko plane odmaknemo, ugasnejo ali tlijo) 
            - normalno vnetljive (po vnetju gorijo naprej) 
            - lahko vnetljive (gorijo hitro, jih ni dovoljeno uporabljati za gradnjo) 

• PRIMERI: les, umetne mase-plastika, poliuretan PU. 

Razvrstitev materialov glede odziva na ogenj 
 
Ker za potrebe dajanja posameznih materialov na trg ne moremo »čez palec« deliti snovi na bolj 
gorljive, manj gorljive, negorljive ipd., je v Evropi uvedena klasifikacija gradbenih materialov glede 
odziva na ogenj. Načrtovalec zgradbe na ta način pride do podatka, kateri material je primeren za 
določen namen. Razvrstitev materialov je narejena na osnovi standardiziranih preizkusov. 
 
V tabeli so podane predpisane lastnosti posameznih evrorazredov, poleg pa primeri proizvodov, ki so 
na voljo na trgu in spadajo v določen razred. 
 
 
evrorazred 

 
lastnosti 

 
primeri proizvodov 

A1 Negorljiv gradbeni material, ki v nobenem primeru ne 
prispeva k razvoju požara. 

beton, opeka, steklo, keramika, jeklo, večina 
proizvodov iz kamenih ali steklenih vlaken 

A2 Negorljiv gradbeni material, ki zanemarljivo malo 
prispeva k razvoju požara, ni gorenja s plamenom, nizka 
kalorična vrednost. 

mavčno kartonske plošče, cementno vlaknene 
plošče, sendvič plošče z mineralno volno 

B Težko gorljivi gradbeni material, ki zelo malo prispeva k 
razvoju požara; zanj je značilna nizka kalorična vrednost in 
sproščanje toplote, plamen se ne širi, zelo majhno 
sproščanje dima. 

barvane mavčno kartonske plošče, nekatere 
lesocementne plošče, nekatere lesene plošče s 
protipožarnimi sredstvi 

C Težko gorljiv gradbeni material, ki malo prispeva k razvoju 
požara, zanj je značilno zelo počasno širjenje plamena. 
Gradbeni material se težko vžge. majhno sproščanje dima. 

fenolna pena z Al folijo, poliizocianuratna pena z Al 
folijo, večina lesenih plošč z zaviralci gorenja, 
sendvič plošče s PUR 

D Normalno gorljiv gradbeni material, katerih prispevek k 
požaru je še sprejemljiv. Za ta gradbeni materiali je 
značilno omejeno širjenje plamena in sproščanje toplote. 

ekstrudiran polistiren – EPS (stirodur), večina vrst 
lesa in lesenih proizvodov, sendvič plošče z EPS 

E Normalno gorljiv gradbeni material, katerega odziv na 
ogenj je še sprejemljiv. 
Gradbeni material se sicer lahko vžge že s plamenom 
vžigalnika, vendar gorenje ni intenzivno. 

mehka lesno vlaknena plošča, PUR pena z 
laminatom 

F Ni zahtev, ne sme pa se uporabljati kot požaru 
izpostavljen gradbeni material. 

ekspandiran polistiren (stiropor), material, ki ne 
dosega razreda E, ali material, ki ni bil preizkušen 

 
Nekateri materiali se v gradbeništvu pojavljajo pogosteje; obravnavani so v nadaljevanju. 

Armiran beton 
• zelo pogost gradbeni material pri gradnji stavb in gradbenih proizvodov za izdelavo stavb; 
• ne prispeva k požarni obremenitvi zgradb; 
• za zrušenje postane nevaren pozno med razvojem požara, kar je zelo pomembno za gasilce; 
• dokaj visoka požarno odpornost; 
• termomehanski procesi zaradi različnih napetosti povzročajo eksplozijsko odpadanje betona, 

glavni povzročitelj tega je vodna para. 
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Na sliki je primer poškodovane armirano betonske plošče zaradi učinkov požara s spodnje strani 
(podzemna garaža). 

Jeklo 
• zelo pogost gradbeni material pri gradnji stavb, predvsem industrijskih in drugih namenskih 

objektov; 
• ne prispeva k požarni obremenitvi zgradb; 
• kljub temu zelo vpliva na razvoj požara, predvsem zaradi velikih razteznostnih koeficientov, 

saj prihaja do velikih diletacij, ki omogočajo prehod ognja in toplote; 
• pri požaru velika nevarnost zrušitve; 
• značilno kovinsko pokanje konstrukcije v primeru izpostavljenosti požaru. 

 
Stopnja uporabnosti (trdnosti, nosilnosti) jeklene konstrukcije se z rahlim zvišanjem temperature celo 
povečuje, po prehodu v temperaturno področje nad 350ºC pa začne drastično padati in pri 550ºC ima 
samo še polovico svoje nazivne stopnje uporabnosti, čemur že lahko sledi zrušenje. Takšno 
temperaturno okolje je za fazo polno razvitega požara nekaj normalnega, zato je potrebno v primeru 
uporabe jekla izvajati ukrepe za požarno zaščito takšne konstrukcije. 

Strešna opeka in zidaki 
• zelo pogost gradbeni material pri gradnji stavb; 
• negorljiv material; 
• ne prispeva k požarni obremenitvi zgradb; 
• med požarom se deloma razteza in zato razpoka; 
• ne nastajajo strupeni produkti; 
• slaba toplotna prevodnost (dober izolator) 
• vezni material je malta (cementa ali apnena), ki je tudi negorljiva. 

Les 
• zelo pogost gradbeni material 
• precej prispeva k požarni obremenitvi (15-20 MJ/kg) 
• gorljiv – lahko, normalno ali težko vnetljiv 

 
Les se kot gradbeni material uporablja v različnih oblikah in debelinah (trami, deske, opaž), uporablja 
se različne vrste lesa (iglavci, listavci) in za različne namene (nosilnost, nenosilnost, dekorativni 
namen,…). 
 
Vnetljivost je odvisna od več faktorjev: 

- razmerje med volumnom in površino (opaž se mnogo prej vname kot tram); 
- vrste lesa; 
- vlažnosti lesa; 
- dodatni obdelavi z ukrepi za povečanje požarne odpornosti (npr. premazi). 

Požarna odpornost gradbenih elementov 
 
Požarna odpornost je lastnost gradbenih elementov, da določen čas izpolnjujejo določene osnovne in 
dodatne kriterije, ki so predvideni za posamezne vrste elementov. 
 
Koliko je nek gradbeni element, narejen iz gradbenega materiala, odporen na požar (požarno 
odporen), zopet ne moremo ocenjevati »čez palec«, ampak samo z usmerjenimi standardnimi 
preizkusi posameznih kriterijev požarne odpornosti.  
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Osnovni kriteriji požarne odpornosti so: 

- nosilnost R (zelo pomembna za vse nosilne gradbene elemente, npr. stebre, prečne nosilce, 
plošče, nosilne stene);  
kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne nosilnosti 
ob udeležbi v standardnem požaru in se ne bo zrušil; 

- celovitost E (zelo pomembna za vse ločilne gradbene elemente, npr. stene, vrata, zaporne 
lopute);  
kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne celovitosti 
ob udeležbi v standardnem požaru in ne bo razpokal; 

- izolativnost I (zelo pomembna za vse ločilne gradbene elemente, npr. stene, vrata, zaporne 
lopute); kriterij, izražen v minutah, pove, koliko časa bo element ohranjal funkcijo nazivne 
izolativnosti ob udeležbi v standardnem požaru in požar zaradi prevajanja toplote ne bo 
prešel na drugo stran. 

 
Poleg osnovnih kriterijev morajo posamezni gradbeni elementi izpolnjevati tudi nekatere dodatne 
kriterije požarne odpornosti (npr. dimotesnost, odpornost na sežig saj, ipd.). 

Primeri uporabe gradbenih elementov 
 
V nadaljevanju imamo prikazanih nekaj neustreznih in nekaj ustreznih izvedb prehodov električnih 
instalacij skozi požarni zid, izvedb tehnoloških odprtin npr. za prehod tekočega traku, primer požarnih 
vrat (požarno odpornega nenosilnega elementa) po požaru, primer ščitenja kovinske konstrukcije s 
požarno odpornimi ploščami, s čimer se poveča požarna odpornost celotne jeklene konstrukcije, ter 
primer ščitenja betonske konstrukcije s spuščenim stropom. 

Požarni sektor 
 
Z namenom, da požarno odporni gradbeni elementi odigrajo v požaru svojo vlogo in preprečijo 
širjenje požara na druge dele stavbe, je potrebno v času načrtovanja in gradnje stavbe predvideti t.i. 
požarne sektorje, zaokrožene celote znotraj ene stavbe, iz katere se zaradi uporabe požarno 
odpornih elementov požar določen čas ne more širiti v sosednje požarne sektorje. Takšen tip ščitenja 
zgradbe pred širjenjem požara imenujemo tudi »pasivna požarna zaščita«, saj deluje le s svojo 
odpornostjo in ne z npr. napravami in avtomatskimi sistemi. 
 
Potrebna požarna odpornost elementov na mejah požarnega sektorja ter dopustne velikosti požarnih 
sektorjev glede na namen in druge značilnosti stavbe so predpisane v tehnični smernici »Požarna 
varnost v stavbah«. 
 
Velikost požarnega sektorja je lahko zelo različna glede na namen zgradbe, izvedene ukrepe t.i. 
»aktivne požarne zaščite« (avtomatski sistemi javljanja in sistemi gašenja požara), lego sektorja (pod 
osnovno ravnino, pritličje, nadstropja) in drugih faktorjev. 

Vloga požarnega sektorja 
 
Na sliki zgorelega otroškega vrtca lahko vidimo primer, ko se je zaradi enovite (en požarni sektor) 
strehe požar hitro razširil na celoten objekt. 
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Na sliki proizvodne hale pa lahko opazimo, da je »pasivna požarna zaščita« na mejah požarnega 
sektorja odigrala ključno vlogo, zato se požar ni razširil na sosednje sektorje. Gasilci so z ustreznimi 
ukrepi branili in nadzirali meje ter lažje gasili goreč sektor. 

Omejevanje širjenja požara po zgradbi 
 
Meje požarnega sektorja projektant požarne varnosti v stavbi ponavadi predvidi na delih stavbe, kjer 
že zaradi drugih vzrokov (arhitekturnih, geometričnih, gradbenih) obstaja neka sprememba. Primeri 
so: lom stavbe v L, posamezna nadstropja, prehod med višjim in nižjim delom stavbe ipd. Na slikah 
lahko vidimo, v kakšni obliki in na katerem mestu mora biti izveden t.i. požarni zid, konstrukcijsko 
samostojna enota, narejena iz požarno odpornih elementov, da ostane morebitni požar le znotraj 
enega sektorja. 
 
Požarne zidove brez odprtin ali z ustrezno požarno odpornimi gradbenimi elementi je treba zgraditi 
tudi takrat, kadar premajhna razdalja med stavbami ne preprečuje prenosa požara iz ene stavbe na 
drugo. 

Omejevanje širjenja požara med zgradbami 
 
Ob nastanku požara na eni zgradbi je zaradi različnih fizikalnih zakonitosti možen prenos požara na 
sosednjo zgradbo: 

- toplotno sevanje; 
- gibanje vročih dimnih plinov; 
- širjenje plamenov; 
- let isker in gorečih delov. 

 
Obstaja več možnosti, predvsem gradbenih, s katerimi je možno takšno širjenje preprečiti, npr.: 

- postavitev požarnega zidu med obe zgradbi – rešitev je smotrna, kadar sta stavbi druga ob 
drugi; 

- najbolj razširjen in nekdaj edini mogoč je bil ustrezna oddaljenost med obema zgradbama, 
tako da so se učinki požara že izničili; 

- k omejevanju širjenja požara veliko pripomore tudi uporaba negorljivih materialov, predvsem 
ko gre za strešno kritino ali druge izpostavljene dele; 

- če pa je v zgradbi, kjer je prišlo do požara, vgrajena naprava za avtomatsko gašenje, pa se 
požar sploh ne more razviti do faze, ko bi lahko ogrožal sosednjo zgradbo. 

 
Omejevanje širjenja požara po zgradbi in na sosednje zgradbe se po prihodu gasilcev izvaja tudi z 
operativnim ukrepi. Ti so v veliki meri odvisni od tega, kakšne karakteristike ima zgradba in katere 
ukrepe požarne preventive ima izvedene. Če ukrepov ni ali so slabo izvedeni (premajhna razdalja 
med zgradbama, odprtine v požarnem zidu, samo delno izveden požarni zid, dograjeni deli stavbe, ki 
požarno povezujejo dva sicer ločena dela zgradbe, itd.), so potrebni večji napori gasilcev, več gasilcev, 
več opreme, več gasilnega sredstva, kljub naštetemu pa še vedno obstaja večja možnost, da se bo 
požar razširil na del zgradbe, ki bi moral biti požarno ločen. 

Dostopi za gasilce 
 
Pomemben gradbeni ukrep je tudi zagotavljanje dostopov za gasilce do zgradbe, v kateri gori, saj se 
lahko le na ta način docela izkoristi moštvo in opremo, v nekaterih primerih (npr. uporaba avtolestve) 
pa je to nujen pogoj za izvedbo določenega opravila (reševanje, izvedba napada). 
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Tehnična smernica »Požarna varnost v stavbah« vpeljuje obvezo po uporabi prevzetega standarda 
SIST DIN 14090: Površine za gasilce ob zgradbi.  
 
Ta standard pozna naslednjo razdelitev dostopov za gasilce: 

- dostopne poti za gasilce (omogočajo peš dostop do objekta); 
- dovozne poti (omogočajo dovoz vozil in opreme do zgradbe od glavne ceste); 
- postavitvene površine (potrebne povsod tam, kjer je predvideno reševanje z napravami za 

reševanje z višin); 
- delovne površine (namenjene za uporabo opreme iz vozil, npr. za vozilom mora biti dovolj 

prostora, da se spusti s strehe trodelna lestev). 
 
Standard ureja samo oblike in lastnosti površin okrog zgradbe, ne pa tudi, koliko mora biti takšnih 
površin okrog posamezne zgradbe. % dostopnosti opredeljuje tehnična smernica, je pa odvisen 
predvsem od velikosti zgradbe. 

Vertikalne in horizontalne evakuacijske poti 
 
Za izvajanje organizacijskega ukrepa izvedbo evakuacije je nujen predhodni gradbeni ukrep 
zagotavljanja ustreznih evakuacijskih poti. Oba ukrepa morata biti nujno dobro medsebojno 
usklajena. Projektant požarne varnosti mora glede na namen zgradbe predvideti tudi načine 
evakuacije za določen požarni scenarij, čemur sledi načrtovanje in kasneje izvedba ustreznih poti. 
 
Smer in način evakuacije je odvisen tudi od mobilnosti uporabnikov zgradbe. Za večino zgradb je 
predvideno, da se uporabniki umikajo najprej vodoravno ter nato navpično po stopnišču navzdol ter 
na zbirno mesto, ki je izven zgradbe, v kateri je požar. To je možno v primerih, ko je takšno evakuacijo 
možno zagotavljati glede na mobilnost uporabnikov, njihovo zdravstveno stanje, razpoložljivost 
zbirnega mesta in kadar je tovrstno evakuacijo mogoče speljati v relativno kratkem času. V tem 
primeru govorimo o vertikalni evakuacijski poti. 
 
V določenih zgradbah (npr. bolnišnicah, domovih za ostarele) evakuacija v primeru požara vsaj v prvi 
fazi ni možna iz zgradbe, saj je glede na število uporabnikov in njihovo mobilnost to ni možno. Zato je 
potrebno načrtovati t.i. horizontalno evakuacijo, gibanje oseb v vodoravni smeri, za kar pa je 
potrebno načrtovati in izdelati v vsakem nadstropju vsaj dva požarna sektorja. Uporabnike zgradbe, 
npr. bolnike, se tako s pomočjo spremljevalcev evakuira iz enega dela zgradbe (enega sektorja) v 
drugi del zgradbe (drugi sektor), nastopijo gasilci z operativnimi ukrepi, sedaj pa je čas tudi za 
postopno vertikalno evakuacijo. 

Tehnološki ukrepi 
 
Tehnološki ukrepi VPP so specifični ukrepi v obrti in industriji, ki so neposredno povezani s 
tehnologijo, predstavljajo pa temeljne osnovne ukrepe preprečevanja nastanka požara v specifičnem 
okolju.  
 
Bistvo tehnoloških ukrepov je dobro poznavanje fizikalno- kemijskih lastnosti posameznih snovi, ki 
nastopajo v določenem procesu, lahko pa jim rečemo tudi VARNOSTNO-TEHNIČNI KAZALCI 
posamezne snovi. Za preprečevanje nastanka požara je zelo pomembno, da poznamo npr.: 

- spodnjo in zgornjo mejo vnetljivosti posamezne snovi; 
- parni tlak snovi; 
- minimalno potrebno energijo vžiga; 
- T vžiga; 
- T samovžiga; 
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- relativno gostoto snovi glede na zrak ali vodo. 
 
Tehnološki ukrepi ponavadi niso samostojno izvedljivi, ampak so vezani na tehnologijo, torej je 
potrebno vse naštete parametre ter komponento varstva pred požarom upoštevati že pri 
načrtovanju naprav, tehnologije, uporabi snovi v določenem procesu, itd. Gre torej za kompleksne 
ukrepe, ki jih je težko naknadno vpeljati v procese. V nadaljevanju je opisanih le nekaj nevarnosti, ki 
se pojavljajo v tehnoloških postopkih, ter le nekaj tehnoloških ukrepov za zmanjšanje oz. odpravo 
nevarnosti. 

Nevarnosti in ukrepi v tehnologiji 
 
NEVARNOSTI: 

• prisotnost vnetljivih snovi zaradi različnih površinskih obdelav izdelkov (barve, razredčila, 
lužila, premazi); 

• nastajanje hlapov in par med tehnološkim postopkom in s tem povezan nastanek 
potencialno eksplozivnih con. 

UKREPI: 
• eksplozivno varne elektro in strojne instalacije (lakirnica); 
• odsesovanje hlapov in par, lahko tudi sežiganje v iniciatorju 
• prezračevanje prostorov (lakirnica); 
• izenačevanje električnih potencialov (pretakališča); 
• preprečevanje nastankov virov vžiga (lakirnica). 

 
NEVARNOSTI: 

• prisotnost najrazličnejših snovi v tehnološkem postopku (les, bombaž, umetna vlakna, 
prehrambene surovine, papir, guma, plastične mase,…); 

UKREPI: 
• dnevne zaloge v proizvodnji; 
• urejena skladišča; 
• tehnološka obdelava primerna surovini. 

NEVARNOSTI: 
• različni postopki obdelave, ki povzročajo iskrenje zaradi trenja ali samega postopka. 

UKREPI: 
• izbira drugačnih načinov obdelave (rezanje z lisičjim repom namesto kotne brusilke); 
• ustrezna priprava prostora (odstranitev gorljive snovi) in požarna straža. 

 
NEVARNOSTI: 

• transportni sistemi v tehnološkem procesu (npr. pnevmatski transport žagovine). 
UKREPI: 

• vgradnja sistema nadzora leta isker in sistema avtomatskega gašenja pred vstopom žagovine 
v odpraševalnik. 

 
NEVARNOSTI: 

• neustrezno vzdrževanje delovnih naprav in priprav, stavb. 
UKREPI: 

• načrtno izvajanje vzdrževanja. 
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Tehnični ukrepi 

Gasilna sredstva in njihovi učinki 
 
Ker so nekateri tehnični ukrepi VPP že povezani tudi z gašenjem že nastalega požara, je potrebno 
najprej ponoviti osnove o gasilnih sredstvih. 
 
Kot gasilna sredstva v napravah za gašenje začetnega požara se pojavljajo: 
 
a) VODA 

- v notranjih hidrantih ter sprinker gasilnih napravah; 
- dober ohlajevalni učinek; 
- primerna za požarni razred A. 

 
b) PENA 

- v gasilnikih ter avtomatskih gasilnih napravah; 
- dober dušilni učinek; 
- primerna za požarni razred B in tudi A. 

 
c) GASILNI PRAH ABC 

- v gasilnikih in nekaterih avtomatskih gasilnih napravah; 
- antikatalitični učinek; 
- primeren za požarne razrede A, B in C. 

 
d) GASILNI PRAH D 

- v posebnih gasilnikih D in zelo redkih večjih gasilnih napravah; 
- antikatalitični učinek in dušilni učinek; 
- primeren za požarni razred D. 

 
e) OGLJIKOV DIOKSID IN DRUGI INERTNI PLINI 

- v gasilnikih in avtomatskih napravah za gašenje 
- dušilni učinek 
- primeren za požarni razred B in el. naprave pod napetostjo. 

 
f) NADOMESTKI HALONOV 

- v gasilnikih in avtomatskih napravah za gašenje; 
- antikatalitični učinek; 
- primerni za požarne razrede A, B in C. 

 
 
g) POSEBNA PENA ZA RAZRED F 

- v gasilnikih; 
- antikatalitični učinek; 
- primerna za požarni razred F. 

Gasilna sredstva v gasilnikih 
Gasilniki na vodo so redki, imamo alternativo notranje hidrante. Nevarnost prevajanja el. toka ter 
zmrzovanja vode. Univerzalne velikosti: 9kg 
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Gasilniki na peno so zelo učinkoviti za gašenje vnetljivih tekočin. Nevarnost prevajanja el. toka ter 
zmrzovanja vode. Univerzalne velikosti: 9 in 50kg 
 
Gasilniki na ogljikov dioksid so zelo primerni za gašenje el. naprav pod napetostjo ter povsod, kjer je 
možno kaj storiti s kratkotrajnim dušenjem (ugasne plamen). Nevarnost omrzlin ob neprimerni 
uporabi. Univerzalne velikosti: 3, 5, 10, 30 in 60kg 
 
Gasilniki na prah so zelo učinkoviti in univerzalni, težava je v škodi na okolici. Kot univerzalno 
uporabni so najpogostejši v vseh zgradbah, kjer ni specifičnih tveganj in s tem povezanih specifičnih 
gasilnih sredstev. Univerzalne velikosti: 1, 2, 3, 6, 9, 50 in 100kg 

Notranji hidranti 
 
Notranji hidranti so bili v Sloveniji že dalj časa zelo pogoste in razširjene naprava za gašenje 
začetnega požara. Težave so bile v predimenzioniranosti (preveliki pretoki) univerzalnih notranjih 
hidrantov, saj so bili pretoki kar okrog 200l/min, kar je veliko preveč za gašenje »začetnega« požara. 
Tudi uporaba tovrstnih hidrantov je (bila) veliko bolj zahtevna od uporabe novejših. Po letu 1995 so 
se začeli vgrajevati t.i. evrohidranti, uradno jih je uvedla tehnična smernica »Požarna varnost v 
stavbah«. Tako se sedaj uporabljajo evrohidranti s poltogo cevjo, pretokom okrog 80l/min, dolžina 
cevi 30m, možna je enostavna in učinkovita uporaba. 
 
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 

 
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 

Zunanji hidranti 
 
Zunanji hidranti so v osnovi namenjeni dobavi vode v gasilska vozila ali motorne brizgalne. 
Neposredno gašenje za gasilce ne pride v poštev, je pa možno ob ustreznem tlaku in potrebni 
opremi, ki je redkokje nameščena (in vzdrževana) v posebnih omaricah, možno gasiti, ohlajevati 
negorečo stavbo ali druge predmete. Če je gašenje predvideno za popolne laike, je potrebno imeti 
redne vaje uporabe opreme. 
 
Zunanje hidrante delimo v nadtalne (sedaj pogostejši in se jih lažje uporablja) ter podzemni na 
mestih, kjer bi nadzemni ovira določena opravila. Zunanji hidranti so vezani na vodooskrbni sistem, ki 
je različno izdelan (vejast, krožni), kar zelo vpliva želene pretoke. Pri vejastem načinu dobave vode v 
kraj je uporaba več zaporednih hidrantov skoraj nesmiselna, saj je dotok vode na določeno območje 
omejen na en cevovod. 
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Suhi dvižni vodi 
 
Za dobavo dodatne vode v visoke zgradbe (višina tal najvišjega nadstropja manjša ali enaka 22m) se v 
tehnični smernici zahteva izvedbo suhega dvižnega voda, praznega, v naprej pripravljenega 
cevovoda, ki se začne z mestom za dobavo vode, zaključuje pa v posameznem nadstropju (ponavadi 
zaščitenem predprostoru), od koder gasilci nadaljujejo z izvedbo notranjega napada. Gre za 
pripomoček, s katerim se odpravi aktivnost polaganja cevovoda po stopnišču, kar lahko zahteva kar 
nekaj cevi, predvsem pa veliko časa in energije. Ker so podobne cevovode zahtevali že jugoslovanski 
pravilniki za visoke zgradbe, je suh dvižni vod dokaj pogosta naprava v tovrstnih zgradbah, žal pa 
velikokrat ni ustrezno vzdrževan. 

Osnovni elementi aktivne požarne zaščite 
 
Aktivna požarna zaščita (APZ) je zaščita, ki v določeni meri deluje samodejno, torej gre za naprave, ki 
v primeru požara delujejo samodejno in to aktivno (javljanje požara, gašenje požara, odvod dima in 
toplote). Pasivna požarna zaščita pa le čaka in s svojimi lastnostmi (težko gorljiv material, požarno 
odporni elementi) le preprečuje širjenje že prisotnega požara. 
 
Srce APZ predstavlja požarna centrala, naprava, ki sprejema signale s posameznih javljalnikov in na 
podlagi programa aktivira in nadzira delovanje posameznih naprav, ki aktivno posegajo v nadaljnje 
procese. 
 
Centrala dobi signal od avtomatskega javljalnika požara, ko le ta spremeni nastajanje dima, toplote 
ali plamena v električni signal, ki potuje po žici do centrale, hkrati pa le ta skrbi za oskrbo javljalnika z 
energijo. Centrala pa lahko prejme signal tudi od ročnega javljalnika požara, ki pa ga mora aktivirati 
človek, ki opazi požar. 
 
Po prejetem signalu na požarno centralo je možna določena zakasnitev, da odgovorna oseba 
pregleda, kaj se dogaja v določenem prostoru. V primeru resničnega požara centrala nadalje krmili 
različne sisteme APZ, ki so lahko vgrajeni v stavbo in jih je predvidel projektant požarne varnosti: 

- sprožitev požarnega alarma v ogroženi zgradbi, ki uporabnikom nakazuje začetek evakuacije; 
- sprožitev avtomatske naprave za gašenje razen sprinkler sistema; 
- zagon naprav za naravni ali mehanski odvod dima in toplote; 
- zapiranje požarnih vrat, loput in prehodov tehnoloških tekočih trakov (sektorizacija); 
- drugačen način delovanja sistema prezračevanja in klimatizacije. 

 
Nadalje je možen prenos signala v varnostno-nadzorne centre ali gasilske enote (industrijske, 
teritorialne). 

Vrste avtomatskih javljalnikov 
 
Pri standardnem razvoju požara v prostoru se pri večini snovi najprej razvija dim (tlenje, nepopolno 
gorenje), ki ga dobro zaznava optični dimni javljalnik. Ionizacijski javljalnik je zaradi vira 
radioaktivnega sevanja prešel iz uporabe. Nadalje nekatere snovi zelo intenzivno zgorevajo s 
plamenom (npr. vnetljive tekočine), za kar je primeren plamenski javljalnik. Temperaturni je relativno 
počasen, saj mora biti na mestu javljalnika dosežena temperatura preko 60ºC, kar je lahko že faza 
razvijajočega požara. 
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Prej ko je požar javljen, prej lahko odgovorna oseba ukrepa in gasi začetni požar. Pri kasnejših 
zaznavah in še kasnejšem odzivu ponavadi ne moremo več ukrepati z napravami za gašenje začetnih 
požarov. 

Sistemi za gašenje z vodo 
 
Najpogostejši sistem avtomatskega gašenja z vodo je t.i. sprinkler sistem. To je sistem, ki selektivno 
prši vodo nad mestom, kjer je nastal požar (selektivni sistem). Voda je do sprinkler šob speljana po 
cevovodih, ki peljejo posode z gasilno vodo, ki je pod tlako. Pri mokrih sistemih so cevovodi in šobe 
ves čas pod tlakom, pri suhih pa dotok vode v cevi preprečuje zračni tlak iz druge strani, vendar se 
morajo v primeru požara cevi hitro napolniti z vodo. Po zaznavi padca tlaka v sistemu se zažene 
elektro črpalka, ki začne dobavljati vodo v sistem in sicer iz rezervnega bazena. Če ne bi bilo 
električne energije, je pripravljen elektro agregat, če pa ne deluje tudi to, pa diesel motorna črpalka. 
Voda prši iz aktiviran šob do zaprtja vode, hkrati pa se oglaša tudi sprinkler zvonec. 
 
Mokri sprinkler sistemi so primerni za ogrevane prostore (nakupovalni centri, skladišča), medtem ko 
so suhi (z različnimi podizvedbami) primernejši za neogrevane prostore (podzemne garaže, odprta 
skladišča). 

Sistemi za gašenje s peno 
 
Sistemi za gašenje s peno so najpogostejši v proizvodnji in skladišču lahko vnetljivih tekočin (barv in 
lakov). Penilo se meša z vodo na mestu dogajanja, zrak pa se meša neposredno na generatorju, 
podobno kot pri ročnikih za srednjo peno ali generatorjih lahke pene. 
 
Sistemi delujejo s specializiranimi penili in sicer s sistemom zapolnitve prostora. 

Sistemi za gašenje s plinskimi gasili 
 
Gašenje s plinskimi deluje na principu polne zapolnitve prostora (zmanjšanje % kisika) ali lokalno v 
okviru enega tehnološkega postroja. Včasih se je v ta namen uporabljajo predvsem ogljikov dioksid 
(obvezno za vse lakirne kabine in lakirne postroje), danes pa to gasilno sredstvo zamenjuje predvsem 
Inergen kot inertni plin (računalniški prostori). 
 
Sistem javljanja zazna požar, pošlje požarni alarm požarni centrali, ta da signal za odpiranje 
elektromagnetnega ventila, ki zapira izhod plina iz prve jeklenke. Pretok plina iz te jeklenke odpira 
naslednje jeklenke in plin se po cevovodu transportira do šob v prostoru. Učinek gašenja je dosežen, 
če so zaprti vsi dovodi in odvodi zraka. 

Sistemi za odvod dima in toplote 
 
Če se iz prostora odvajata vroč dim in toplota, ne more priti do požarnega preskoka, saj prostor ni 
zaprt in ne more igrati ključne vloge pri razvoju požara. 
 
Za pritlične prostore je primeren sistem naravnega odvoda dima in toplote, kjer produkta gorenja 
izhajata skozi lopute v stropu, kar preprečuje prehod požara v požarni preskok, ostaja lokalno omejen 
na določene osnovne predmete. 
 
Podobno je pri odvodu dima in toplote npr. iz podzemne garaže, vendar pa mora biti odvod speljan 
preko več nadstropij na plano (sistem dimnika). Za ustrezen odvod skrbijo posebni ventilatorji, pri teh 
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sistemih pa je vedno potrebno skrbeti za dovod svežega zraka, podobno kot pri operativnem 
nadtlačnem ali podtlačnem prezračevanju. 

Varnostna razsvetljava 
 
Varnostna razsvetljava je zahtevana za vse javne objekte, kjer se lahko zbira večje število ljudi. 
Omogočati mora varen izhod iz prostorov na varno v primeru izpada omrežne električne energije. 
Varnostne svetilke so lahko napajane iz centralnega vira ali pa ima vsaka zase polnilno baterijo, ki 
začne oddajati energijo v primeru izpada omrežne električne energije. Glede na lokacijo posamezne 
svetilke in njen namen osvetlitve (pot, stopnice, gasilnik, hidrant) je zahteva po oddani svetlobi. 

Organizacijski ukrepi 

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, sistem organiziranja); 
• ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo razmere ter ukrepe za varno evakuacijo in hitro 

intervencijo; predvideno mora biti tudi število uporabnikov prostorov (kaj vse se sme delati 
in kaj ne, da ne pride do nastanka požara); 

• navodila za ravnanje v primeru požara (ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v primeru požara); 
• vrste in način usposabljanja, predvsem zaposlenih oz. stalnih uporabnikov objekta. 

Zakonodajalec je s pravilnikom določil način izdelave in predvideno vsebino, na posameznem lastniku 
ali uporabniku objekta (oz. njegovi pooblaščeni osebi) pa je, da vsebino prilagodi specifičnim 
lastnostim zgradbe ter zahtevanim ukrepom. 

Izvlečki in navodila 
 
Izvlečki požarnega reda so specifična navodila glede preventivnih in operativnih ukrepov v primeru 
požara. V njih se podrobno opredeli vse tisto z vidika varstva pred požarom, kar velja za posamezno 
zgradbo, nadstropje, predel zgradbe ali podobno zaključeno celoto. V njih se opredeli organizacijo, 
preventivne ter operativne ukrepe VPP. Izvlečki požarnega reda morajo biti izobešeni na vidnem 
mestu v predelu zgradbe, za katerega so namenjeni. 
 
Navodila za posamezne skupine zaposlenih so specifična navodila za posamezna delovna mesta, ki 
imajo ključne naloge npr. v primeru gašenja požara, izvajanja evakuacije, pomoči pri zagotavljanju 
reda, izvajanja specifičnih ukrepov. Posameznik iz teh skupin mora biti s takšnimi navodili še posebej 
seznanjen. 

Požarni načrt 
 
Požarni načrt je grafični prikaz ureditve in delov zgradbe z označenimi nevarnostmi ter napravami in 
sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je gasilcem in reševalcem. Izdelati ga 
morajo lastniki oz. uporabniki bolj požarno bolj ogroženih objektov. 
 
Požarni načrt mora prikazati objekt v prostoru (t.i makrolokacija) in požarnovarnostno ureditev v 
njem (t.i. mikrolokacija) po posameznih etažah. 
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Iz požarnega načrta morajo biti razvidne specifične nevarnosti in geometrijske značilnosti, ki so 
prisotne v zgradbi. S tem si lahko vodja intervencije na takšni zgradbi zelo pomaga pri načrtovanju 
operativnih ukrepov, vodenju intervencije ter nadzoru nad situacijo. 

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, ki morajo biti preverjeni in 
preizkušeni. 
 
Evakuacija uporabnikov objekta mora biti ob prihodu gasilcev že zaključena oz. v zaključni fazi. Gasilci 
ne izvajamo evakuacije, ampak morajo za to poskrbeti uporabniki zgradbe z opredelitvijo v požarnem 
načrtu ter teoretičnem in praktičnem usposabljanju za evakuacijo. Ob prihodu na mesto dogajanja 
lahko gasilci izvajajo le še nujno reševanje tistih, ki se zaradi različnih razlogov niso mogli pravočasno 
evakuirati na predvideno zbirno mesto. 
 
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. 

Načrt evakuacije 
 
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. 
 
Načrt evakuacije je obvezen za vse objekte oz. prostore, kjer se zbira večje število ljudi oz. se 
predvideva, da ljudje ne poznajo objekta in za uspešno evakuacijo potrebujejo grafični prikaz 
evakuacijske poti in zbirnega mesta. 

Postopki evakuacije 
 
Glede na koncept izvedbe evakuacijskih poti (vertikalne in horizontalne) mora biti izveden tudi 
koncept evakuacije, organizacijskega ukrepa VPP.  
 
Pri konceptu vertikalne evakuacije se stremi k temu, da se uporabniki zgradbe čim prej umaknejo v 
vertikalni smeri navzdol in na prosto, ven iz ogrožene zgradbe. Ta koncept prevladuje pri večini 
zgradb, kjer uporabniki nimajo težav z lastno mobilnostjo. 
 
Pri konceptu horizontalne evakuacije se stremi k temu, da se uporabniki zgradbe sami ali s pomočjo 
spremljevalcev najprej umikajo horizontalno iz enega v drug požarni sektor, nato pa po potrebi skozi 
daljše časovno obdobje v vertikalni smeri, če obstaja potreba oz. požara ni možno hitro pogasiti. 

Požarna in gasilska straža 
 
Požarna straža je organizacijski ukrep varstva pred požarom, ki je po zakonodaji potreben v 
naslednjih situacijah: 
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- ko se pretaka večja količina plina ali lahko vnetljivih tekočin; 
- kadar se izvajajo vroča dela na požarno ogroženem mestu; 
- na javni prireditvi, kjer obstaja možnost nastanka požara; 
- v primeru povečane požarne ogroženosti v naravnem okolju. 

 
Glavni namen je preprečevanje nastanka požara in odstranjevanja vseh potencialnih požarnih 
tveganj, ob morebitnem nastanku požara pa mora biti požarna straža sposobna požar tudi pogasiti 
oz. ustrezno drugače ukrepati. 
 
Gasilska straža je operativni ukrep, ko gasilci po gašenju požara počakajo, da se razmere na požarišču 
umirijo. Med tem se preprečuje nastanek novih žarišč oz. ponovni razvoj požara. 

Požarna varnost v dejavnostih 
 
V okviru praktičnega dela predmeta Požarna preventiva je potrebno najprej obdelati določene v 
nadaljevanju opisane dejavnosti, ki se pojavljajo skoraj v vsakem večjem kraju, nato pa je zelo 
priporočljivo, če si vzamemo kakšno uro časa in specifične nevarnosti ter specifične ukrepe 
pogledamo še na zgradbah v požarnem rajonu gasilskega društva. 

Požarna varnost v stanovanjskih hišah 
 
Nevarnosti: 

• namenjene bivanju; 
• pogosto poleg bivanjskega dela tudi različne priročne delavnice, kjer se uporablja požarno 

nevarne snovi; 
• ljudje poznajo zgradbo in okolico; 
• v požarnovarnostnih predpisih so eno in dvostanovanjske zgradbe pogosto izvzete iz določil 

(požarni red, določeni gradbeni ukrepi,…); 
• uporaba različnih nevarnih snovi (plin, barve, goriva,…). 

 
Gradbeni ukrepi: 

• urejene kleti, kurilnice, garaže, morebitna skladišča goriva (cisterna za plin, kurilno olje); 
• ustrezno zgrajeni dimniki; 
• ustrezni odmiki od zelo gorljivih zgradb (seniki, hlevi,…); 
• podstrešje je dobro, da je ločeno od ostalih delov zgradbe (morebitni udar strele); 
• dostopi za gasilce niso posebej predvideni, uporablja se funkcionalni dostop do hiše; 

 
Tehnološki ukrepi: 

• ustrezna električna napeljava (varovalke,…); 
• uporaba požarno nevarnih snovi v skladu s predpisi; 
• zapiranje plinskih jeklenk, preverjanje tesnil; 
• shranjevanje plinskih jeklenk – ne v skupnih prostorih in kleteh; 
• urejene in pregledane kotlovnice; 

 
Tehnični ukrepi: 

• gasilnik v vsako hišo (različne neobvezne akcije); 
• na voljo so različni enostavni baterijski javljalniki dima; 
• tehnični ukrepi po pravilnikih niso potrebni; 

 
Organizacijski ukrepi: 

• previdno izvajanje kakršnihkoli vzdrževalnih del na zgradbi; 
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• Posebna pozornost pri t.i. vročih delih; 
• predvidena evakuacija (samoizobraževanje, izobraževanje otrok); 

 
Nevarne snovi: 

• uporaba različnih nevarnih snovi (priročne delavnice, čistila,…) v skladu s predpisi in navodili; 
• vse nevarne snovi označene, izven dosega otrok. 

Požarna varnost v šolah in vrtcih 
 
Nevarnosti: 

• zgradba, kjer se zbira večje število ljudi; 
• posebna struktura uporabnikov: otroci in mladostniki; 
• zelo veliko število uporabnikov, težak nadzor; 
• pogosto nepoučenost o osnovnih požarnovarnostnih ukrepih; 
• tudi neprimerne zgradbe; 
• tudi neurejene evakuacijske poti; 
• neizvedeni ukrepi aktivne požarne zaščite; 
• možni viri vžiga: namerni požig, malomarnost, izvajanje požarno nevarnih opravil v 

neprilagojenih prostorih, skrivno kajenje. 
 
Gradbeni ukrepi: 

• upoštevanje gradbenih predpisov za zgradbe, kjer se zbira večje število ljudi; 
• zagotavljanje evakuacijskih poti (večje število uporabnikov, dve neodvisni evakuacijski poti, 

problematične večnadstropne šole in kletni prostori, kjer so ponavadi garderobe); 
• zbirna mesta; 
• površine za gasilce; 

 
Tehnični ukrepi: 

• izvedeno odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje; 
• varnostna razsvetljava; 
• gasilniki, hidranti (zunanji in notranji); 

 
Organizacijski ukrepi: 

• usposabljanje zaposlenih in učencev; 
• požarni red, osebne zadolžitve; 
• požarni načrt, načrt evakuacije; 
• vaje evakuacije najmanj enkrat letno, najbolje skupaj z lokalno pristojnimi gasilci; 
• krožek »Mladi gasilec«; 

 
Nevarne snovi: 

• kemijske učilnice in laboratoriji: uporaba in shranjevanje nevarnih snovi skladno s predpisi, v 
požarnovarnih omarah, urejeni digestoriji, posebni ukrepi pri kemijskih poizkusih; 

• učilnice za praktični pouk, delavnice. 

Požarna varnost na kmetiji 
 
Tipične okoliščine, ki so vzrok za veliko pogostnost požarov na kmetijskih gospodarstvih so:  

• lahko gorljive snovi, kot so les, slama, seno, krma, poljski pridelki; 
• nestrokovno izvedene elektro instalacije, pogosto z uporabo neprimernih materialov; 
• neprimernost in dotrajanost dimovodnih naprav; 
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• za donosnejšo proizvodnjo v kmetijstvu je potrebna čim boljša povezava med posameznimi 
deli kmetije; ta bližina in veliko odprtin na gospodarskih poslopjih pa omogočajo hitro širjenje 
požara; 

• vnetljive snovi, kot so pogonska goriva in maziva za kmetijske stroje in mehanizacijo; 
• zaradi nagle rasti in hitrega širjenja požara pretežno lahko gorljivih snovi na kmetiji sta vzrok, 

da imamo za uspešno gašenje pogosto zelo malo časa ; 
• neizvedena zaščita s strelovodom. 

 
Ukrepi: 

• ustrezni odmiki med zidanimi ali lesenimi objekti; 
• ustrezno izveden električne instalacije; 
• ustrezno izveden dimoodvodne naprave in dimniki; 
• skladišče goriva izvedeno v skladu s predpisi; 
• ogrožene objekte je potrebno zaščititi s strelovodi; 
• namestitev gasilnikov; 
• kjer ni hidrantnega omrežja, predvideti zalogo vode (bajer, zajetje, vodohram); 
• spravilo ustrezno sušene krme; 
• preprečevanje leta isker; 
• izobraževanje otrok; 
• redno in strokovno vzdrževanje strojev in naprav. 

 
 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

Uvod 
 
Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek s svojimi dejavnostmi. Na njihov 
nastanek, potek in posledice pomembno vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti lega, 
površje, kamnine, podnebje, padavine, vode rastlinstvo, prebivalstvo, poselitev, urbanizacija, 
izraba tal industrializacija in drugo. 
 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sestavljajo: Temeljne naloge sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dolžnosti in pravice državljanov, pristojnosti 
državljanov, programiranje in načrtovanje (normativna ureditev), organiziranje in izvajanje, 
financiranje, nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
Posebej je opredeljen način ocenjevanja škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče. 
Organiziran in vzdrževan je informacijsko komunikacijski sistem za potrebe zaščite, reševanja 
in pomoči. V informacijsko komunikacijski sistem so  vključene tudi občine ter organi 
vodenja, enote in službe ter druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč. 

Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
 
Splošno o nevarnostih, ogrožanju in nesrečah 
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Uničevalna moč naravne nesreče je ena najbolj krutih dejanj narave. Le v nekaj sekundah 
lahko potres, poplava, vihar, in podobno povzročijo popolno razdejanje na obsežnih 
območjih. Fizični vpliv nesreče se lahko konča v nekaj minutah, posledice nesreče pa lahko 
trajajo tedne, mesece, leta ali celo več stoletij (jedrske nesreče). 
 
Naravnih in drugih nesreč ne moremo ne napovedati in ne preprečiti, lahko pa njihovo 
delovanje omilimo, če poznamo vzroke zaradi katerih nesreča lahko nastane. 
 

Naravne in druge nesreče v Sloveniji 

 
V Sloveniji glede na pogostost pojavljanja, posledice nesreč ter možnosti njihovega 
odpravljanja, razlikujemo tri značilne skupine nesreč: 

· Nesreče, ki se pojavljajo zelo pogosto, njihove posledice so lokalno omejene, 
prizadenejo predvsem posameznika ali manjše skupine (požari, prometne nesreče, 
neurja in podobno). 

· Nesreče, ki se pojavljajo poredko, njihove posledice so obsežne in vsestranske, 
prizadenejo skupnosti, onemogočijo delovanje bistvenih delov družbe, v skrajnih 
primerih lahko povzročijo tudi obsežne socialne posledice (rušilni potresi, poplave, 
viharji in podobno). 

· Nesreče, ki se dogajajo poredkoma, neposredno vplivajo na socialno strukturo in 
imajo zelo hude, vseobsežne in dolgoročne nepredvidljive posledice (jedrske 
nesreče). 

 
Nesreče, ki se lahko zgodijo na območju Slovenije so: potres, zemeljski plaz, usad, podor, 
vihar, suša, pozeba, žled, toča, velik sneg, snežni plaz, poplava, erozija, epidemija, epizootija, 
epifitija, požar v naravi, požar na objektu, nesreča z nevarno snovjo, jedrska nesreča, nesreča 
v cestnem, zračnem, pomorskem, železniškem prometu, rudniška nesreča, nepredvidene 
migracije prebivalstva, vojna, terorizem in druge oblike množičnega nasilja. 

Najpogostejše naravne nesreče 
 
Potres 

 
Potresi so posledica elastičnosti kamnin, ki sestavljajo naš planet. Nenadni premik nekje v 
notranjosti Zemlje ali na njeni površini vzbudi elastične valove, ki se širijo iz žarišča in ki v 
slučaju močnejšega tektonskega potresa lahko povzročijo občutljivo tresenje tal na 
oddaljenosti tudi več sto kilometrov. 
 
Potresi predstavljajo v Sloveniji eno največjih naravnih  nevarnosti. Seizmografi  zabeležijo 
vsako leto nekaj sto šibkih potresnih sunkov. Od slovenskih mest so potresno najbolj 
ogroženi Idrija, Ljubljana, Krško, Brežice, Tolmin, Ilirska Bistrica in Litija. 
 
Potrese lahko razdelimo v tri skupine: 

· Šibak potres je potres, ki doseže do IV. stopnje EMS; 
· Močnejši potres je potres, ki doseže V. do VII. stopnjo po EMS. Možne so poškodbe 

pri ljudeh in na objektih; 



22 
 

· Rušilni potres je potres, ki doseže VIII. ali višjo stopnjo po EMS. Možne so poškodbe in 
smrtne žrtve pri ljudeh, potres povzroči rušenje objektov. 

  
Ob rušilnem potresu pričakujemo zaradi rušenja objektov večje število ranjenih in tudi 
smrtne žrtve. Število smrtnih žrtev ob potresu pa narašča tudi zaradi različnih verižnih 
nesreč, kot so: požari, eksplozije, nenadzorovano uhajanje nevarnih snovi v okolje, poplave, 
plazovi in podori, epidemija in epizootija ter poškodbe infrastrukture. 
 
Na podlagi večletnega spremljanja podatkov o številu zasutih oseb v primeru rušilnega 
potresa je bila izdelana naslednja tabela. 
 

Plitvo zasute osebe Srednje zasute osebe Globoko zasute osebe 

30 % prebivalcev 30 % prebivalcev 40 % prebivalcev 

 
Število ranjenih predstavlja 50 odstotkov od vseh zasutih oseb. V primeru rušilnega potresa 
bi umrlo približno tri odstotke od vseh zasutih prebivalcev. Število mrtvih in ranjenih 
prebivalcev je odvisno predvsem od vrste gradnje objektov, gostote pozidave in števila 
prebivalcev v porušenih objektih. 
 
Obvladovanje potresne nevarnosti obsega različne ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje 
posledic, med katerimi so najpomembnejši: 

· Potresno odporna gradnja (predpisane zahteve za novogradnjo in rekonstrukcijo 
objektov, ter pri popotresni sanaciji); 

· Izdelava tipskih objektov, prilagojenih potresni ogroženosti na posameznih območjih; 
· Sistematično spremljanje in proučevanje potresne nevarnosti; 
· Izdelava programov potresne sanacije in utrjevanja stanovanjskih in pomembnih 

javnih objektov; 
· Izdelava programov varstva kulturne dediščine pred posledicami potresa; 
· Krepitev pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč (dopolnjevanje načrtov zaščite 

in reševanja, organiziranje, usposabljanje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. 

 
Poplave 

 
Poplava je naravni pojav, ki nastopi, kadar narasle vode prestopijo svoje bregove in zalijejo 
bližnje kopno. V Sloveniji je pet vodnih območij: Vodno območje reke Mure ( s pritoki: 
Ledava, Ščavnica), Drave ( s pritoki: Pesnica, Meža z Mislinjo, Polskava, Dravinja), Save ( Sava 
Dolinka, Sava Bohinjka s pritoki: Tržiška Bistrica, Kokra,  Kamniška Bistrica, Savinja, Paka, 
Voglajna, Sora, Ljubljanica, Temenica, Mirna, Krka in Kolpa), Soče (s pritoki: reka Idrija ter 
Bača, Idrijca in Vipava)  in vodno območje obalnega morja s pritoki. 
 
Poplavna ogroženost je odvisna od višine poplavnega vala, ki povzroča žrtve zaradi utopitve 
in škodo zaradi poplavljanja premoženja. Posledice, ki jih povzročajo visoke vode je v večini 
primerov mogoče predvideti na podlagi napovedi večje količine padavin. S pravočasnim 
umikom prebivalcev,  premičnin, živine, hrane in drugih dobrin ter z izdelavo obrambnih 
nasipov lahko škodo v precejšnji meri omilimo. 
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Poplave se med seboj razlikujejo po tipu vodotoka, ki je lahko gorski, dolinski ali ravninski; 
glede na relief zemljišča, glede na jakost padavin, glede na letni čas in podobno. 
 
Ukrepi po poplavi: 

· Sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo ne smemo uživati, 
· Pitje vode iz poškodovanega vodovodnega omrežja ni dovoljeno. Vodo iz vodovoda 

lahko pijemo šele po tem ko upravljavec vodovoda sporoči, da je voda neoporečna, 
· Prepovedana je uporaba električnih aparatov in naprav, ki so bili poplavljeni, dokler 

jih ne pregleda strokovnjak. 
 
 

Toča 

 
Toča je padavina v trdnem stanju, ki nastaja v oblakih - to so ledene kroglice različnih 
velikosti in tudi nepravilnih oblik. Velikosti zrna toče so različna. Najpogosteje s premerom 
do 1 cm, redkeje 2 do 3 cm, zelo redko pa tudi več.  Toča pada vedno le v  ozkih podolgovatih 
pasovih. Že drobna toča s premerom do 1 cm povzroča škodo na poljščinah in vinogradih. 
Debelejša toča dela škodo tudi na avtomobilih, na strehah in na okenskih steklih.    
 

 
Žled 

 
Žled nastane takrat ko se v nižinah zadržuje hladen zrak v višinah pa topel zrak. Zaradi 
toplega zraka iz oblakov pada dež. Ko dežne kapljice priletijo na tla ali hladne predmete, tam 
hipoma zmrznejo. Led oblije veje, debla in električne drogove. Na predmetih nastane 
enolična prevleka ledu. Teža ledu je takšna, da se lomijo veje ali trgajo električne žice. Največ 
škode žled povzroči v gozdovih in na sadnem drevju. 
 

Spomladanske pozebe 

 
Spomladanske pozebe povzročijo spomladanske ohladitve, ki jih prinašajo kratkotrajni in 
nenadni vdori hladnega zraka iz severa ali severovzhoda. Ponavadi prizadenejo manjša 
izpostavljena območja kot so doline ali tla pobočij. 
 
Veter, burja 

 
Veter je naravno gibanje zraka, ki ga povzročijo neenakomerno razporejene zračne plasti z 
različnimi temperaturami in različnim tlakom. Ko se v ozračju ustvari ravnovesje pihanje 
vetra preneha. Burja nastane, ko se razvijeta dve področji zračnega pritiska nad srednjo 
Evropo in Jadranom ali Sredozemljem.  Burja piha predvsem na primorskem. Najmočnejši 
sunki presegajo hitrost 200 km/h. Burja, ki piha s hitrostjo do 100 km/h upočasni promet, za 
večja vozila s ponjavami pa to lahko pomeni tudi prepoved vožnje. Veter povzroči škodo v 
kmetijstvu in na zgradbah.  
 

Visok sneg 
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Sneg je padavina v trdnem stanju, ki nastaja v oblakih – nastaja iz ledenih kristalov, ko je zrak 
zasičen z vodno paro pod 0°C temperature. V Sloveniji je sneženje možno od oktobra do 
maja. Te padavine so običajne v predelih nad 1000 metrov, drugod pa je v povprečju na leto 
manj kot 30 dni s sneženjem. Visok sneg povzroča gmotno škodo in težave predvsem s tem, 
da onemogoča redni promet, otežuje preskrbo, poškoduje in poruši strehe in šibkejše 
zgrajene stavbe, potrga električne in druge vode ter polomi drevje v sadovnjakih in gozdovih. 
 
Učinkovit ukrep je predvsem sprotno odstranjevanje snega iz streh objektov, cest, električnih 
vodov in drevja. Čim prej moramo očistiti tudi kanalizacijske odprtine, da bo ob topljenju 
snega voda lahko odtekala vanje. 
 

 

 

Suša 

 
Suša je izredno stanje v naravi, po dolgotrajnem pomanjkanju vode v neki pokrajini. V 
Sloveniji v glavnem vsako leto pade dovolj padavin, tako da je suša razmeroma redka, 
pojavljajo pa se pozno poletne relativne suše in pozno zimske oziroma zgodnje pomladanske 
suše. Razsežnosti naravne nesreče pri suši so odvisne od kamninske osnove, prsti, izbora 
kmetijske kulture in letne razvojne faze rastlin. Vpliv suše je večji pri kulturnih rastlinah, še 
posebno tam, kjer je izbor kulture neustrezen glede na kamninsko osnovo, vrsto in debelino 
prsti ter splošne padavinske razmere. Poletna suša povzroča tudi težave pri oskrbi s pitno 
vodo, saj presahnejo izviri in zmanjka kapnice.  
 
Erozija tal 

 
Erozíja je premikanje prsti zaradi vetra, vode, ledu, gravitacije ali delovanja živih organizmov, 
ki neprestano spreminja obliko zemeljskega površja. Erozija nastane na nekaj deset 
centimetrov debelem delu zemlje, za katerega je značilna rodovitnost, lastnost, da v tej 
zemlji lahko rastejo rastline. 
Erozija poteka v treh stopnjah. Najprej se delci prsti ločijo od podlage, nato jih voda, veter ali 
drugi pojavi prenesejo na drugo lego, kjer nazadnje ostanejo kot odloženi material. Erozija je 
najmočnejša na obdelanih površinah z večjim naklonom površja in tam, kjer zasajene kulture 
prsti ne pokrivajo sklenjeno. Na pojav erozije vplivajo zlasti vrsta prsti, naklon površja in 
padavine. Pomembna dejavnika pa sta tudi vrsta zasajene kulture in način obdelovanja 
zemljišča.  
 
Zemeljski plazovi, usadi, podori 

 
Zemeljski plazovi nastajajo največkrat na strmih pobočjih , če je povezava med zgornjimi in 
spodnjimi plastmi zemlje šibka. Dolgotrajen dež ali snežnica namočijo zgornjo plast zemlje, 
da postane težka, voda, ki se nabira nad spodnjimi nepropustnimi plastmi, pa oslabi vezi ter 
tako omogoči, da začne vrhnja plast drseti v dolino. 
 
Zemeljski plaz se običajno ne sproži nepričakovano. Največkrat se že prej pokažejo nekateri 
znaki, ki opozarjajo na nevarnost. To so posamezne razpoke v zemlji, lahna gubanja vrhnjega 
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sloja zemlje, razpoke na objektih, ki stojijo na plazišču, nagnjeno drevje ter glasno pokanje 
korenin in drevja, ki se nagiba. 
 
Zemeljski plaz je nevaren za vse vrste objektov, ki stojijo na plazovitem terenu. Včasih so to 
posamezne domačije ali posamezni objekti, lahko pa tudi cela naselja. Plaz prav tako lahko 
poškoduje tudi cesto, železnico, električne daljnovode, vodovode, plinovode in podobno. Če 
se zemeljski plaz sproži na strmem pobočju reke ali potoka, lahko zdrsne v strugo gmota 
zemlje in grušča in zapre odtok vode. Za tako nastalim naravnim jezom se začne nabirati 
voda in poplavljati okolje, kar ima za posledico tudi poplave.  
 
Tehničnih ukrepov za preprečevanje zemeljskega plazu ni. Učinkovit je le preventivni ukrep, 
da smo v času daljšega deževnega obdobja ali topljenja snega pozorni na morebitna začetna 
znamenja drsenja zemljišča. Če opazimo kakršnokoli znamenje moramo o tem takoj obvestiti 
Center za obveščanje. Ti bodo preko štabov Civilne zaščite poskrbeli za potrebne zaščitne 
ukrepe. 
 
V Sloveniji je plazenje tal zelo pogosto, dogaja se na približno eni tretjini njenega ozemlja. 
Razlikuje se glede na hitrost in globino. Plazenje pogojno stabilnih tal največkrat povzročijo 
spremembe pri odtekanju površinske vode, spremembe režima podzemne vode,  ter 
spremembe stabilnosti  zaradi fizičnih posegov v prostor (spodkopavanje pobočij, povečanje 
obtežbe zaradi gradenj, spremembe v rastlinski odeji in podobno). V Sloveniji najdemo 
zemeljske plazove skoraj povsod, razen na območju primorskega in dolenjskega krasa.  
 
Plazenje tal največkrat povzroči človek s posegi v naravo. Posegi, ki lahko povzročajo plaz so: 
sprememba tipa vegetacije, sprememba višine podzemne vode, občasno nihanje vode v 
jezerih, sprememba oblike brežine z izgradnjo zgradb, sprememba obremenitve tal. 
 

Hitrost pomikanja zemeljskega plazu je odvisna od: 
· Naklona brežine, čim večji je naklon brežine večja je verjetnost, da se bodo kamenine, 

zemljine ali hribine začele premikati. Z naklonom narašča tudi hitrost pomikanja 
zemeljskega plazu; 

· Sestave hribine; 
· Vsebnosti vode v hribini; 
· Površinske obremenitve hribine. 

 

Sanacije plazu 
Možnost zemeljskega plazu zmanjšamo s preusmeritvijo dotokov površinskih vod, odvajanje 
vod (drenažni jarki), zaščita objektov z opaži, zaščita površine od delovanja sonca, vetra, 
dežja. 
 

Snežni plazovi  

 
Snežni plazovi nastajajo na strmih in gladkih gorskih pobočjih, in sicer predvsem ob visokem 
novozapadlem snegu in ob odjugi. Sprožijo se sami, lahko pa jih zaradi neprevidnosti  sproži 
tudi človek. Če so v snežni odeji plasti le rahlo povezane, potem se ob motnji zgornja plast 
odtrga in zdrkne po pobočju navzdol. Plaz uničuje vse pred seboj, lahko polomi drevje, poruši 
hiše, zasuje ceste in seveda ogroža človeška življenja. 
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Prostorsko ločimo pri plazu tri značilna območja:  

· Območje, kjer se snežni plaz utrga; 
· Območje gibanja je tisti del, kjer se plaz giba; 
· Območje odlaganja je tisti del, kjer se plaz ustavi. 

 
Varnostni ukrep je, da se izogibamo strmih gladkih pobočij, kjer je na njih visok sneg, še zlasti 
pa ne hodimo preko njih. 
 
Nalezljive bolezni 

 
Nalezljive bolezni so vse tiste bolezni, ki se hitro prenašajo iz človeka na človeka, iz živali na 
žival ali iz rastline na rastlino. Možni so tudi prenosi iz živali na človeka. Prenos bolezni je 
možen na več načinov, največkrat s hrano in vodo, na dotik, z izločki ali piki. 

· Epidemije - Epidemija je nenaden izbruh in hitro širjenje nalezljive bolezni v človeški 
populaciji, ki močno presega normalno obolevnost v tej populaciji;  

· Epizootije – Epizootija je množični pojav bolezni pri živalih; 
· Epifitije – Epifitija je množični pojav bolezni na rastlinah; 
· Pandemije – Pandemija je množični pojav nalezljive bolezni, ki zavzame večje 

področje, področje več držav ali celo celin. 
 
Pri načrtovanju ukrepov pri pandemiji moramo upoštevati: 

· Zaradi vrste bolezni je pričakovati veliko obremenitev zdravstvenega sistema; 
· Virus se širi zelo hitro, povzroča visoko obolevnost in poveča smrtnost; 
· Pandemija se širi v valovih, dolžina vsakega vala je 6 do 8 tednov. Drugi val se 

navadno pojavi v 3 do 9 mesecih od začetnega in lahko povzroči višjo smrtnost; 
· Obseg pandemije in starostne skupine, ki jih bo pandemija najbolj prizadela, ni 

mogoče vnaprej napovedati;  
· V začetku ne bo na voljo cepiva (razvoj cepiva bo trajal od 4 do 6 mesecev) tudi po 

začetku proizvodnje bo količina cepiva omejena; 
· Zdravila za zdravljenje so na voljo v omejenih količinah.    

 

Požari 

 
Požare delimo na požare na objektih in na požare v naravnem okolju. 
 
Požare na objektih delimo na: 

· Požare v individualnih stanovanjskih objektih in objektih, ki se občasno uporabljajo za 
počitek (vikend); 

· Požare v več stanovanjskih hišah in stanovanjskih blokih; 
· Požare v javnih in drugih objektih; 
· Požari v obrtnih delavnicah in trgovinah; 
· Požari v industrijskih objektih. 

 
Požare v naravnem okolju delimo na: 

· Požari v gozdu; 
· Požari na travnikih in pašnikih; 



27 
 

· Požari na njivah s poljščinami; 
· Požari v mestnih parkih; 
· Požari na smetiščih in neurejenih deponijah. 

 

 
Tehnične, tehnološke in druge nesreče 

  
Nesreče v rudnikih največkrat nastanejo zaradi eksplozije vnetljivega plina (metana) ali zaradi 
porušitve opornih elementov. Nesreča v rudniku povzroči verižne dogodke, ki povečajo 
tveganje za rudarje v rudniku. Ti dogodki so možnost ponavljanja eksplozij plina, izpad 
električnega toka, izpad ventilatorjev za dovod svežega zraka in podobno. Nesreče se lahko 
zgodijo tudi v opuščenih rudnikih. Zelo podobne rudniškim nesrečam so tudi nesreče v 
podzemnih jamah. Za vse te nesreče je značilno zelo zahtevno reševanje, posebna oprema in 
usposobljenost reševalcev in drugo. 
 
Porušitev jezu ali vodnih pregrad. Pri porušitvi jezov ali vodnih pregrad pride do prelivanja 
velike količine vode, ki niz vodno ogroža objekte in naravno okolje. Ukrepi pri poplavah 
zaradi porušitve jezu ali vodnih pregrad so enaki kot ukrepi pri poplavah. 
 
Nesreče z nevarnimi snovmi 

 
Nesreča z nevarno snovjo je dogodek, ki je ušel nadzoru pri ravnanju z nevarnimi snovmi, 
nafto in njenimi derivati ter energetskimi plini med proizvodnjo, predelavo, uporabo, 
skladiščenjem, pretovarjanjem, prevozom ali odstranjevanjem. Posledica nesreče z 
nevarnimi snovmi je tedaj, ko je zaradi nesreče huje prizadeto okolje, živalski svet, narava, 
rastlinje, viri pitne vode in zrak. Nesreče z nevarnimi snovmi ogrožajo tudi človeška življenja. 
Mesto nesreče je prostor kjer se je nesreča zgodila in od koder se nekontrolirano širi v 
okolico, po zraku, vodi ali po zemlji. 
 
V Sloveniji je približno 325.000 ton različnih nevarnih snovi. Od tega je kar 95 % tekočin, 4 % 
trdnih in 1 % plinastih nevarnih snovi. Vnetljivih snovi je 83 %, prevladujejo pa tekoče 
vnetljive snovi (nafta in naftni derivati).  
 
Nesreče na prometnih sredstvih 

 
Nesreče na prometnih sredstvih delimo v nesreče na cestah, železniške nesreče, nesreče na 
rečnem ali pomorskem prometu in letalske nesreče. 
 
Nesreče na prometnih sredstvih na cestah so lahko: 

· Posamezne nesreče, ko je v nesreči udeleženo samo eno prevozno sredstvo; 
· Nesreče v prometu, kjer je udeleženih več prevoznih sredstev, kot na primer 

množične nesreče na avtocestah; 
· Nesreče v katerih je udeleženo prevozno sredstvo, ki prevaža nevaren tovor. 

 
Nesreče na prevoznih sredstvih se lahko zgodijo: 

· Na samem vozilu (na pogonskem motorju, zavorah, električni inštalaciji in podobno). 
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· Na tovoru, ki ga vozilo prevaža. Tovor na vozilu je lahko v trdnem, tekočem, 
utekočinjenem ali plinastem stanju. Nesreča, ki se lahko zgodi na tovoru je razsutje 
tovora ali požar. 

 
Glede na vrsto, kraj in posledice železniške nesreče ločimo nesreče potniškega vlaka in 
nesreče tovornega vlaka. Posebnost železniških nesreč je v večini primerov tudi težko 
dostopen teren.   
Nesreče na železnici lahko nastanejo zaradi trčenja vlakov, nalet vlaka, iztirjenje vlaka, zaradi 
požara na vlaku ali požara v bližini železniške proge, kakor tudi zaradi poškodbe ali ovire na 
železniški progi.  
 
Nesreče na žičniških napravah 

 
K nesrečam, ki se uporabljajo za prevoz oseb spadajo tudi nesreče na žičniških napravah. Pod 
terminom žičniške naprave so mišljene vse žičnice od enosedežnic, dvosedežnic, 
štirisedežnic, kabinskih žičnic do nihalk ter vzpenjače.  
 
Ob dogodku ali nesreči na žičniški napravi je lahko udeleženih veliko število potnikov, 
poškodovanih večje število ljudi, velika materialna škoda, vpliv na okolje in zelo zahtevno 
reševanje oseb. Skupno trajanje vseh postopkov reševanja na žičniški napravi ne sme trajati 
dalj kot 210 minut. Izredni dogodek mora praviloma obvladovati redna služba upravljavca. 
 
Nesreče v prostem času 

 
Med nesrečami v prostem času so najpogostejše nesreče v gorah (zdrsi in padci). Vse več pa 
je tudi nesreč  pri letenju s padali, zmaji, pri spustu s čolni po rekah in večjih potokih in 
drugih dejavnostih na vodi in ob vodi. Večina utopitev se zgodi zunaj urejenih kopališč, 
vodotokov injezer, zlasti med rekreativnimi dejavnostmi. 
 
Druge nesreče 

 
· Nepredvidena migracija prebivalstva.  
· Množično nasilje (V načrtih zaščite in reševanja je treba obdelati tudi objekte, kjer 

lahko pride do množičnega nasilja kot so na primer stadioni). 
· Neposredna vojna nevarnost in vojaški napad. 

Naravne in druge nesreče v požarnem okolišu PGD 
 
Vsako prostovoljno gasilsko društvo ima določen svoj požarni okoliš. Požarni okoliš je vpisan 
v statutu Prostovoljnega gasilskega društva in v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v 
občini. 
V požarnem okolišu Prostovoljno gasilsko društvo opravlja preventivne in operativne naloge 
varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge zaščite in 
reševanja. 
Naravne in druge nesreče, ki se lahko zgodijo v požarnem okolišu gasilskega društva morajo 
biti vpisane tudi v Operativni načrt prostovoljnega gasilskega društva. 
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Seznam naravnih in drugih nesreč, ki se lahko zgodijo v požarnem okolišu prostovoljnega 
gasilskega društva izdelamo na podlagi lastne statistike požarov in drugih nesreč. Pri tem 
moramo upoštevati najmanj 10 letno statistiko. Pri sestavi seznama pa moramo upoštevati 
tudi vse tiste nesreče za katere obstaja verjetnost, da se bodo zgodile, čeprav v statistiki niso 
zabeležene. 
 
Poleg naravnih in drugih nesreč, ki se lahko zgodijo v požarnem okolišu gasilskega društva 
moramo upoštevati tudi vse tiste naravne in druge nesreče, ki nastanejo izven meja 
požarnega okoliša in imajo posledice v našem požarnem okolišu PGD. 
 
Naravne in druge nesreče, ki se lahko zgodijo v vsakem požarnem okolišu  

 
Pri določitvi števila in pogostosti naravnih in drugih nesreč v požarnem okolišu 
Prostovoljnega gasilskega društva upoštevamo statistične podatke o naravnih in drugih 
nesrečah. Čim daljše statistično obdobje upoštevamo bolj realne podatke dobimo. 
Statistične podatke dobimo iz poročil o delu Prostovoljnega gasilskega društva, ki jih društvo 
vsako leto pripravi za občni zbor. 
 
 
Primer prikaza statističnih podatkov za večletno obdobje Prostovoljnega gasilskega društva 
IV. kategorije – osrednja enota 
 

Št. Dogodek Odstotek 

 Požari v stanovanjskih hišah ali stanovanjih 22,4 

 Požari komunalnih zabojnikov 13,7 

 Poplave zaradi poškodovane vodovodne inštalacije 13,7 

 Izvlek vozila zaradi zdrsa 10,3 

 Požari v naravnem okolju 8,6 

 Požari na gospodarskih poslopjih 6,8 

 Požari na pomožnih objektih 6,8 

 Drugo 5,1 

 Podrto drevje zaradi vetra 5,1 

 Požari na prometnih sredstvih 3,4 

 Nesreče z nevarnimi snovmi 1,7 

 Zemeljski plaz 1,7 

 Drugo  0,7 

 
 
Najpogostejše nesreče v požarnem okolišu so požari. V požarnih okoliših kjer prevladuje 
stanovanjska gradnja so to požari v stanovanjskih objektih, stanovanjih in obrtnih 
delavnicah. V požarnih okoliših z večjimi površinami naravnega okolja pa požari na travnikih, 
podrasti in v gozdu. 
 
Naravne in druge nesreče, ki so specifične za določen požarni okoliš   
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Nekatere naravne in druge nesreče so povezane z dejavnostjo v požarnem okolišu in so 
specifične samo za posamezne požarne okoliše Prostovoljnih gasilskih društev. Nekaj 
primerov nesreč, ki so lahko nastanejo samo v posameznih požarnih okoliših: 

· Snežni in zemeljski plazovi, ki so značilni za visokogorja in strme terene. 
· Rudniške nesreče in nesreče v jamah lahko nastanejo samo v požarnih okoliših, kjer 

so aktivni ali opuščeni rudniki oziroma na lokacijah podzemnih jam; 
· Nesreče na žičnicah lahko nastanejo samo v požarnih okoliših s smučišči, oziroma na 

lokacijah, kjer so take naprave nameščene;  
· Pogostost nesreč z zrakoplovi je večja v požarnih okoliših, kjer so mednarodna ali 

športna letališča. 
 

Informacijski sistem o naravnih in drugih nesrečah 
 
Informacijski sistem je sistem s pomočjo katerega zbiramo podatke, podatke obdelujemo in 
tudi arhiviramo. Glede na široko uporabo informacijskega sistema ga razdelimo v več skupin. 
Informacijski sistemi o naravnih in drugih nesrečah, informacijski sistem za obveščanje, 
informacijski sistem za vodenje evidenc, informacijski sistem za poročanje – SPIN in 
informacijski sistem o nevarnih snoveh. 
 
 
Uporabniki informacijskega sistema 

 
Uporabniki informacijskega sistema so enote zaščite, reševanja in pomoči, zunanje inštitucije 
na področju zaščite in reševanja in strokovnjaki za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje 
informacijskega sistema. 
 
Informacijski sistem za obveščanje 

 
Za odkrivanje ter spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, obveščanje in 
alarmiranje ter vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, ministrstvo organizira 
enoten sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 
Temeljne naloge sistema so: 

· Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in 
pomoč ter za izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

· Obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje 
napotkov za osebno in vzajemno zaščito, 

· Obveščanje in aktiviranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči o nevarnostih 
ter posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja 
in pomoči. 

 
Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo opazovalno omrežje, centri za 
obveščanje in sistem alarmiranja. 
 
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje se izvaja na podlagi: 
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· Obvestil prebivalcev in organizacij, opazovanj  oziroma obvestil gasilcev, gorskih 
reševalcev, jamarjev, potapljačev, gozdarjev, lovcev, ribičev, letalskih klubov, 
železničarskih, cestnih in drugih gospodarskih družb, zavodov ter organizacij; 

· Obvestil opazovalnih in nadzornih služb, organiziranih za spremljanje meteoroloških, 
hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških in drugih razmer; 

· Opazovanj, ki jih opravljajo službe za nadzor zračnega prostora; 
· Mednarodne izmenjave podatkov in informacij.  

 
Za izvajanje operativno komunikacijskih nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja 
ministrstvo organizira centre za obveščanje. 
 
Centri za obveščanje so: 

· Center za obveščanje Republike Slovenije, 
· Regijski in območni centri za obveščanje. 

Območni centri se aktivirajo in delujejo le ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter v vojni. 
Center za obveščanje republike Slovenije in regijski centri za obveščanje delujejo 
neprekinjeno. Klicna številka Centra za obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrov  je 
112. Zbirajo se zlasti podatki o vremenskih razmerah (meteorološki), stanju voda (hidrološki), 
potresnih sunkih (seizmoloških), radioaktivnem sevanju (radioloških), nesreč z nevarnimi 
snovmi (ekoloških), zdravstvenih in drugih razmerah, dogodkih v prometu, motnjah v infra 
strukturnih sistemih, nastali škodi in silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
Alarmiranje se organizira kot enoten sistem javnega alarmiranja, ki ga je mogoče upravljati 
na državni, regionalni in lokalni ravni. 
Alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč izvajajo na podlagi preverjenih obvestil 
ali na zahtevo pristojnih poveljnikov CZ ter drugih organov vodenja centri za obveščanje ter 
pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah v skladu s predpisi. 
Sistem javnega alarmiranja s katerim se prebivalce opozarja na nevarnosti naravnih in drugih 
nesreč, se uporablja v nujnih primerih, če prebivalcev ni mogoče opozoriti na drug način, 
oziroma z drugimi sredstvi obveščanja. Vlada določi vrsto, število in uporabo znakov za 
alarmiranje, ki so enotni za celotno območje države. 
 
Pri javnem alarmiranju se uporabljajo trije osnovni alarmni znaki in dva posebna alarmna 
znaka. 

· Opozorilo na nevarnost – enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti – se uporabi za 
napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, ekološke nesreče in drugih nesreč. 

· Neposredna nevarnost – zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto – se uporabi ob 
nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti 
vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih 

· Konec nevarnosti – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund – se obvezno uporabi po 
prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost. 

· Preizkus siren – zvok sirene je enak znaku za konec nevarnosti – se opravlja vsako 
prvo soboto v mesecu ob 12 uri. 

· Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi 
prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne. Znak za preplah je 
zavijajoč zvok sirene, ki traja 100 sekund: 4-sekundni intervali zvoka sirene z 
vmesnimi 4-sekundnimi premori. 
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· Posebni znak za alarmiranje ob neposredni  nevarnosti nesreče s klorom. Znak za 
preplah je zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30-sekundni zavijajoč zvok sirene, 40-
sekundni enoličen zvok sirene in 30-sekundni zavijajoč zvok sirene. 

 
Informacijski sistem za vodenje evidenc Vulkan 

 
Informacijski sistem za vodenje evidenc, program Vulkan je namenjen za zbiranje podatkov o 
gasilskih organizacijah, zbiranje podatkov o članstvu v gasilskih organizacijah, zbiranje 
podatkov o opremljenosti gasilskih enot, spremljanje postopka izobraževanja članov gasilskih 
enot, spremljanje postopka napredovanja članov gasilskih enot, spremljanje postopka 
podelitve priznanj in odlikovanj in zbiranje podatkov o opravljenih nalogah. 
 
Prednosti načina zajemanja in obdelave podatkov so predvsem v tem, da se vsi podatki 
hkrati spremenjeni pri vseh uporabnikih sistema, da so vse podatkovne in programske 
datoteke na enem mestu, kar pomeni lažje spremljanje in varnejše shranjevanje in da 
uporabnik lahko dostopa do programa iz kateregakoli računalnika, ki ima zagotovljeno 
povezavo z internetom. Sistem je razdeljen na več nivojev od gasilskega društva, občinskega 
poveljstva, gasilske zveze, regijskega poveljstva do Gasilske zveze Slovenije. Vsak uporabnik 
sistema lahko vpisuje in pregleduje le podatke svoje in podrejene organizacije. 
 
Sistem za poročanje o intervencijah, nesrečah SPIN 

 
Cilj projekta SPIN je, da se izdela enoten sistem zajemanja in obdelave podatkov o 
intervencijah in nesrečah.  Pri uporabi Spin-a se lahko uporabljajo tudi podatki iz drugih 
aplikacij, kot pomoč pri vodenju intervencije. 
Uporabniki informacijskega sistema SPIN so Center za obveščanje republike Slovenije (CORS), 
Regijski centri za obveščanje (ReCO), vodje intervencij, sodelujoče enote zaščite, reševanja in 
pomoči in gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo poročila o 
nesreči. 
 
Vsebina izdelave poročila vsebuje: 

· Prvo poročilo o dogodku. Regijski center za obveščanje ali Center za obveščanje 
Republike Slovenije odpre dogodek , sestavi prvo poročilo. V prvem poročilu določi 
aktivirane enote. 

· Poročilo vodje intervencije o dogodku. Vodja intervencije izpolni poročilo o dogodku. 
V poročilo napiše podatke o sodelujočih operativnih gasilcih, uporabljeni opremi in 
količini sredstev za gašenje. 

 
Povezava z ostalimi informacijskimi sistemi: 

· Sistem za podporo ukrepanju  - SPU 112 
· Geografski informacijski sistem GIS 

Program za vodenje evidenc VULKAN 
 
 
 
 


