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Povzetek
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
so dokumenti, katerih izdelavo uvrščamo med
organizacijske preventivne ukrepe varstva pred
požarom, ki jih morajo ob upoštevanju določenih
zahtev izdelati lastniki ali uporabniki stanovanjskih,
poslovnih in industrijskih objektov.

Abstract
The fire safety order, plan and evacuation plan are
documents the elaboration of which is a part of
fire safety organizational prevention measures.
Following certain requirements, owners or users
of residential business and industrial buildings
need to prepare these documents.

in zviša stopnja požarne varnosti v objektu. Zavezanci za
izdelavo požarnega reda so lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov (razen eno- in dvostanovanjskih stavb),
Namen članka je predstaviti temeljne zahteve za izdelavo poslovnih in industrijskih objektov oziroma delodajalci, če
dokumentov, s katerimi se določa izvajanje najširših niso lastniki objektov, poslovnih, industrijskih in drugih
delovnih prostorov, ki jih uporabljajo.
ukrepov varstva pred požarom v objektih.

Uvod

Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu:
ZVPoz-UPB1) v 35. členu določa izdelavo požarnega
reda, požarnega načrta in načrta evakuacije, katerih
predmet, vsebino, obliko, pogoje za izdelavo natančneje
določa Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št.
52/2007) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki se je začel
uporabljati 1. novembra 2007. Z dnem uporabe tega
pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o požarnem redu
(Uradni list RS, št. 39/97). Izvajanje novega pravilnika
ne pomeni tudi izdelave novih požarnih redov, požarnih
načrtov in načrtov evakuacije, pomeni le njihovo dopolnitev v točkah, ki jih prinašajo novosti na normativnem
področju.

Objekti, za katere se izdela
požarni red, požarni načrt
in načrt evakuacije
Požarni red je dokument, katerega izdelava se uvršča
med organizacijske preventivne ukrepe varstva pred
požarom. Namen izdelave požarnega reda je predvideti,
določiti in načrtovati ukrepe varstva pred požarom, z izvajanjem katerih se zmanjša verjetnost požarnega tveganja

*

176

mag., Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana, mojca.zupan@urszr.si

številka 23, 2009

Pravilnik določa objekte, za katere je treba izdelati
požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije ter vsebino
in pogoje za njihovo izdelavo, pri čemer velja poudariti, da
je že ZVPoz-UPB1 opredelil izdelavo požarnega načrta in
načrta evakuacije, ki nista več obvezni prilogi požarnega
reda, temveč samostojna dokumenta.
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije je treba
izdelati za objekte, ki so skladno z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03
in 78/05 – popr.) in na njeni podlagi sprejetih metodoloških pojasnil in navodil za razvrščanje objektov po enotni
klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) uvrščeni v področje 1
Stavbe. Poudariti velja, da se požarni red, požarni načrt
in načrt evakuacije ne izdelujejo za področje 2 Gradbeni
inženirski objekti.
Iz obvezne izdelave požarnega reda so izvzete:
– eno- in dvostanovanjske stavbe iz podrazreda 11100
in 11210;
– stavbe žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic,
svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb iz podrazreda 12410;
– kolesarnice iz podrazreda 12420;
– glasbeni paviljoni iz podrazreda 12610;
– nestanovanjske kmetijske stavbe iz razreda 1271, ki
niso namenjene izvajanju registrirane dejavnosti kmetijstva, lova ali gozdarstva, skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, oziroma nestanovanjske kmetijske
stavbe iz razreda 1271 na kmetijskem gospodarstvu –
kmetiji, kakor jih določajo predpisi o kmetijstvu, katerih
skupna površina ne presega 300 m2;

– kapele iz podrazreda 12721;
– podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na
– kulturni spomeniki iz podrazreda 12730;
namembnost stavbe in prostorov v njej, ki mora biti
– nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih
naveden tudi v izvlečku požarnega reda;
postajališčih, javne sanitarije in podobno iz podra- – ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih
zreda 12740.
odpadkov, električnih in plinskih naprav ter drugih
virov vžiga;
Za objekte, za katere je treba izdelati požarni red, v – ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;    
katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, – druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred
določena na podlagi Pravilnika o metodologiji za ugotapožarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov;    
vljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. – navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge
70/96), ali za objekte, za katere je treba izdelati požarni
in postopke za ukrepanje zaposlenih, obiskovalcev
red, v katerih je hkrati lahko več kakor 100 ljudi, je treba
ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara,
izdelati tudi požarni načrt in načrt evakuacije. Ne glede
podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru,
na navedeno mora biti načrt evakuacije nameščen na
ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovidnem mestu v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zadrvalcev po požaru;    
žujejo ljudje, v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi – vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma
stanovanji (podrazred 11222), stanovanjskih stavbah
stanovalcev.
za posebne namene (podrazred 11300), hotelskih in
podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev (podrazred Požarni red je dokument, ki ga je treba stalno ažurirati
12111), drugih gostinskih stavbah za kratkotrajno nasta- v skladu s spremembami v objektu ali njegovem delu,
nitev (podrazred 12120), stavbah za izobraževanje in ki vplivajo na požarno varnost. Njegova vsebina mora
znanstvenoraziskovalno delo (podrazred 12630) ter biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti
stavbah za zdravstvo (podrazred 12640).
posameznega objekta ali njegovega dela.
Novost pravilnika je določba o podpisu požarnega
reda, požarnega načrta, načrta evakuacije in izvlečka
požarnega reda. Podpisati jih mora lastnik ali uporabnik
objekta ali dela objekta, če so izdelani le za del objekta, ali
pooblaščena oseba. Pri večstanovanjski stavbi lahko to
pomeni, da stanovalci pooblastijo enega od lastnikov ali
uporabnikov, ki podpiše dokument v njihovem imenu.

Požarni red
Požarni red določa:
– organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in
odgovornosti zaposlenih ali stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara, ne določa pa več nalog
in odgovornosti obiskovalcev in gostov, ki velja do
začetka uporabe pravilnika;
– ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne
in bivalne razmere, kakor so prepoved kajenja,
uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam, kjer
je to prepovedano, kakor določa ZVPoz-UPB1;
– odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za
nemoten potek dela, iz požarno ogroženih prostorov;
zahteva

Novost na področju izdelave požarnega reda je »skupni
požarni red«. Izdelajo ga lahko (poudarek je na »lahko«)
lastniki ali uporabniki objektov, v katerih je več lastnikov
ali uporabnikov (na primer v BTC) ali za več objektov ali
delov objektov istega lastnika ali uporabnika na različnih
lokacijah (na primer MORS). V tem primeru ni treba
izdelovati posameznih požarnih redov ali pa se s posameznimi požarnimi redi določijo le tiste vsebine, ki niso
določene v skupnem požarnem redu.
Novost pravilnika je uvajanje ukrepov za spodbujanje
izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu, ki jih mora
izvajati delodajalec. Skladno z Direktivo Sveta 89/391/
EGS z dne 12. junija 1989 in njenimi spremembami določa
pravilnik potrebne ukrepe za gašenje požarov in evakuacijo delavcev, prilagojene dejavnosti in velikosti podjetja
ali obrata, za izvajanje katerih delodajalec določi delavce
za gašenje požarov in evakuacijo delavcev ter način
obveščanja in stikov z zunanjimi službami za reševanje in
gašenje požarov.
Pravilnik podrobneje določa, da mora delodajalec poleg
že navedenih določil v zvezi s požarnim redom za vsako
zahteva za objekte

področje 1 stavbe (izvzete
najmanj srednja
izjeme iz prvega odstavka
več kakor 100 ljudi
požarna
ogroženost
dokument
2. člena pravilnika)
požarni red
X
požarni načrt
X
X
X
načrt evakuacije
X
X
X
obveza po izdelavi
obvezno
obvezno, ko je izpolnjena najmanj ena od obeh zahtev
Preglednica 1. Izdelava požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije
Table 1.
Preparation of Fire Safety Order, Plan and Evacuation Plan.

izjeme iz tretjega
odstavka 2. člena
pravilnika

X
obvezno
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izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed
zaposlenih na podlagi s pravilnikom določenih meril
določiti potrebno število oseb, odgovornih za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Odgovorne
osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije mora v požarnem redu navesti z imeni in priimki,
določitev oseb glede na delovna mesta ni ustrezna.
Pri skupni določitvi števila teh oseb je treba upoštevati
odsotnosti zaradi dopustov, bolezni ipd.

glede na namembnost objekta, ukrepe varstva pred
požarom in navodila za ravnanje v primeru požara.

Delodajalec mora v požarnem redu določiti tudi vrste
in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje
začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Poudariti velja,
da država ni predpisala vsebine in pogostosti usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in
izvajanje evakuacije. Vsebino, trajanje programa usposabljanja in način njegove izvedbe določi delodajalec glede
na potrebe in posebnosti glede navedenega usposabljanja, prav tako tudi izvajanje periodičnih usposabljanj,
če se zanje odloči.

Vsebina izvlečka požarnega reda mora obsegati kratka
in jasna sporočila, grafične znake in simbole, ki morajo
biti za posamezne prostore v objektu prilagojeni posebnostim tega dela objekta.

Delodajalec mora v požarnem redu določiti tudi način
obveščanja o požarih skladno z Uredbo o organizaciji in
delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
(Uradni list RS, št. 45/1997 in 5/2000), ki med drugim
določa, da mora vsakdo, ki opazi ali zve za nevarnost,
naravno ali drugo nesrečo, ali drug pojav, ki lahko
povzroči nesrečo, o tem takoj obvestiti pristojni center
za obveščanje na telefonsko številko 112 za klic v sili, po
telefaksu ali drugih sredstvih zvez.

Podatek o predvidenem številu uporabnikov glede na
namembnost objekta je novost, določena s pravilnikom.
Podatek o predvidenem številu uporabnikov glede
na namembnost objekta je določen v študiji požarne
varnosti, določen je na podlagi tehnične smernice TSG-1001:2005 Požarna varnost v stavbah.

Oblika izvlečka požarnega reda ostaja skoraj nespremenjena, čeprav smiselna uporaba serije standardov
SIST DIN 14096 ni več predpisana. Izdelan mora biti na
formatu A4 ali A3 in obrobljen z 10 mm širokim rdečim
robom.

Navodila za posameznike

Navodila za posameznike se izdelajo za osebe, ki v objektu
začasno ali stalno stanujejo ali bivajo kot stanovalci,
hotelski gostje, oskrbovanci ali zaradi drugih razlogov
ali za tiste, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali
druge dejavnosti in lahko povzročijo požar (npr. vzdrževalci, serviserji, če lahko v okviru svojih opravil povzročijo požar). Novost je, da se navodila za posameznike ne
Obveznost in naloga delodajalca je, da je s požarnim izdelujejo več za osebe, ki so v objektu zaposlene, zato je
redom seznanjen vsak zaposleni. Seznanjenost zaposlenih treba tem vsebinam nameniti več pozornosti med uspos požarnim redom se vodi na evidenčnih listih o seznanitvi sabljanjem zaposlenih za varstvo pred požarom.
s požarnim redom kot obvezni prilogi požarnega reda.
Navodila morajo biti prilagojena posameznim ciljnim
Delodajalec mora za gašenje začetnih požarov in izvajanje skupinam in stalno ažurirana.
evakuacije zagotoviti ustrezna sredstva za zaščito,
reševanje in pomoč. Kot ustrezna sredstva za zaščito, Vsebujejo organizacijo varstva pred požarom, vključno
reševanje in pomoč za izvajanje gašenja začetnih požarov z nalogami in odgovornostmi, preventivne ukrepe
in izvajanje evakuacije velja oprema, določena z Uredbo in postopke za preprečevanje nastanka požara ter
o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito postopke in naloge v primeru požara in po njem.
(Uradni list RS, št. 116/03) in Pravilnikom o izbiri in nameV hotelskih in drugih sobah, ki so namenjene nastanitvi
stitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05).
gostov, mora biti poleg načrta evakuacije tudi navodilo
Pravilnik določa obvezne priloge požarnega reda, ki so za ravnanje v primeru požara v slovenskem, angleškem
obvezne tudi pri skupnem požarnem redu. Če te niso in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki
izdelane pri skupnem požarnem redu, jih morajo v skladu avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti,
s skupnim požarnim načrtom izdelati lastniki ali uporab- morajo biti navodila tudi v jeziku narodne skupnosti.
niki vsak za svoj del objekta ali svoj objekt.
Osebe, katerim so navodila za posameznike namenjena,
morajo dobiti svoj izvod navodila za skupino, ki ji pripadajo,
Izvleček požarnega reda
o čemer je treba voditi evidenco.
Izvleček požarnega reda je namenjen vsem osebam, ki
se zadržujejo v objektu, na katerega se nanaša požarni
red. Nameščen mora biti na vidnem mestu.    

Evidenčni listi o rednem vzdrževanju,
pregledih in preizkusih

Izvleček požarnega reda vsebuje podatke o organizaciji Obvezna priloga požarnega reda so evidenčni listi o
varstva pred požarom, predvideno število uporabnikov rednem vzdrževanju, pregledih in preizkusih vgrajenih
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sistemov aktivne požarne zaščite, gasilnih aparatov,
hidrantnega omrežja in druge opreme, naprav in
sredstev za varstvo pred požarom ter o izvajanju drugih
ukrepov varstva pred požarom, kamor spada tudi
izvajanje požarne straže. Vodijo se v skladu s Pravilnikom
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje
ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št.
108/04 in 116/07), Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95), Pravilnikom o
pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS,
št. 107/07), Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list
RS, št. 45/07).

Evidenčni listi o usposabljanju
Evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred
požarom ter seznanitvi s požarnim redom se vodijo na
podlagi Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo
pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS,
št. 64/95) in pravilnika o požarnem redu.

Evidenčni listi o požarih, eksplozijah
in gasilskih intervencijah
Pravilnik določa vsebino evidence o požarih in eksplozijah na predpisanem obrazcu, ki jo vodi lastnik ali
uporabnik objekta zgolj za lastno uporabo. Poudariti
je treba, da evidenčnih listov o požarih, eksplozijah in
gasilskih intervencijah ni več treba pošiljati na Upravo
RS za zaščito in reševanje. Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje zbira podatke o požarih in
eksplozijah iz poročil vodij intervencije, ki jih ti morajo
izdelati ob požarih in eksplozijah po posebnih predpisih,
t. j. v okviru SPIN.

Kontrolni listi
Način in pogostost kontrolnih pregledov, pri katerih se
ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za varstvo
pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite in izvajanje ukrepov varstva pred požarom določi
lastnik ali uporabnik objekta ali oseba, ki jo za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom v objektu pooblasti lastnik
ali uporabnik objekta v skladu s predpisi, navodili proizvajalca, vgraditelja ipd. Kot priloga pravilnika je vzorec
kontrolnega lista, katerega namen je ugotavljanje stanja
opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom
in izvajanja ukrepov varstva pred požarom. Vsebino
kontrolnega lista je treba prilagoditi značilnostim posameznega objekta.

po stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03,
18/04_ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL in 57/08SZ-1A) in Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04) pooblastijo upravnika.

Požarni načrt
Požarni načrt je grafični prikaz stanja objekta in delov
objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami
in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito,
s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara in
se zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride.
Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim
reševalcem.
Požarni načrt vsebuje prikaz objekta v prostoru in prikaz
požarne varnosti objekta.
Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o
legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču, stopnji
požarne obremenitve, intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce, visokoin nizkonapetostnih elektrovodih in napravah, plinovodih
ali vodih požarno nevarnih snovi, hidrantnih omrežjih in
drugih vodnih virih za potrebe gašenja, nevarnih snoveh in
eksplozijsko ogroženih prostorih ter gasilskih orodiščih.
Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž zajemati podatke o mejah požarnih sektorjev,
odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami, dostopnih
poteh, evakuacijskih poteh in stopniščih, posebej
požarno nevarnih prostorih, prostorih, kjer se ne sme
gasiti z vodo, prostorih s sevanjem, električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih
za te naprave, tlačni opremi, legi plinske požarne pipe,
vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi,
napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom
ter možnostih notranjega napada.    
Glede na velikost in zgradbo objekta se lahko pripravijo
tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi
nevarnostmi.

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na
formatu A4 ali A3 ali v drugem formatu, ki še omogoča
preglednost grafičnih znakov. Za označevanje opreme,
naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom
ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je treba
upoštevati Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog
študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list
RS, št. 138/04), ki določa, da se za izdelavo požarnega
načrta uporabljajo grafični znaki, ki so priloga k navedenemu pravilniku, in smiselno standarde SIST ISO 6790
in SIST EN 60079-10. Velikost grafičnih znakov je treba
Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstano- smiselno prilagoditi velikosti požarnega načrta.
vanjskih stavbah velja poudariti, da lahko lastniki v okviru
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisaskladno s predpisi o upravljanju stanovanjskih stavb nega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja
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Izdelovanje požarnih redov,
požarnih načrtov
in načrtov evakuacije

javno gasilsko službo na območju objekta, in ga lahko
uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih
nalog. Namen take ureditve je večja učinkovitost gasilske
intervencije zaradi morebitnega poznavanja objekta že
pred prihodom na objekt, k čemur lahko prispeva tudi
predhodno sodelovanje lastnika ali uporabnika objekta s
pristojnimi gasilci.
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije mora
izdelati lastnik ali uporabnik objekta ali oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Če
požarni red, požarni načrt ali načrt evakuacije izdela
oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred
Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta požarom v objektu, mora ta izpolnjevati pogoje, določene
s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb s predpisi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred
na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti, v katerem požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje
mora biti vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega ukrepov varstva pred požarom.
prostora in točka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno
mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in
sredstva za gašenje začetnih požarov ter položaj ročnih
javljalnikov požara. Načrt mora biti nameščen v vsaki sobi
ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta Zaradi novosti na normativnem področju v zvezi s
zbirajo ali zadržujejo ljudje.
požarnim redom, požarnim načrtom in načrtom evakuacije v povezavi z Zakonom o varstvu pred požarom
Če je v objektu več lastnikov ali uporabnikov, morajo (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
načrte evakuacije med seboj uskladiti.    
in Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS,
št. 52/2007) je Uprava RS za zaščito in reševanje v
Tako kot požarni načrt mora biti tudi načrt evakuacije sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim
izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 ali združenjem za požarno varstvo v letu 2007 pripravila
drugem formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih skupne dejavnosti o požarnem redu, požarnem načrtu
znakov. Za označevanje izhodov iz prostorov in objekta, in načrtu evakuacije, namenjene prebivalcem, gasilcem,
smeri evakuacije v objektu, ročnega javljalnika požara, osebam, pooblaščenim za izvajanje ukrepov varstva ped
naprav, opreme in sredstev za gašenje je treba upošte- požarom, in drugim.
vati Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij
požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. Poleg pisnih gradiv, namenjenih in prilagojenih različnim
138/04), ki določa, da se za izdelavo načrta evakuacije ciljnim skupinam, je Uprava RS za zaščito in reševanje za
uporabljajo znaki po standardih SIST 1013 in SIST ISO navedeno strokovno javnost organizirala v sodelovanju
6790. Program za uporabo grafičnih znakov iz omenje- z Gasilsko zvezo Slovenije, Slovenskim združenjem za
nega pravilnika je brezplačno dostopen na spletni strani požarno varstvo in Inšpektoratom RS za varstvo pred
Uprave RS za zaščito in reševanje.
naravnimi in drugimi nesrečami posvet »Požarni red,
požarni načrt in načrt evakuacije«.
Na podlagi sedmega odstavka 35. člena ZVPoz-UPB1
in pravilnika morajo lastniki ali uporabniki objektov, za Posveta se je v devetih izvedbah od novembra 2007
katere je treba izdelati tudi načrt evakuacije, najmanj do marca 2009 udeležilo preko 900 udeležencev, za
enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje katere je bilo usklajeno in pripravljeno obširno gradivo, ki
evakuacije iz objekta ob požaru. Navedba »praktično ga bodo lahko uporabljali pri svojem delu, vsem drugim
usposabljanje za izvajanje evakuacije« ne pomeni tudi zainteresiranim pa so dostopne predstavitve s posvetov
dejanske evakuacije iz objekta v sklopu usposabljanja, na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje na
lahko pa tudi. Kot praktično usposabljanje za izvajanje http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv11.htm.
evakuacije se smatra izvedba evakuacije iz objekta,
lahko tudi le usposabljanje enega dela izvedbe evakuacije
iz objekta, npr. ogled evakuacijskih poti, ogled zbirnega Viri in literatura
mesta, izvajanje evakuacije iz dela objekta, izvajanje
evakuacije le izbrane ciljne skupine ipd. Če bi zakonoda- 1. Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989
o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti
jalec želel določiti letno obvezo izvajanja evakuacije iz
in zdravja delavcev pri delu (UL L št. 183 z dne 29. 6.
objekta, bi bilo namenu primerna tudi določba sedmega
1989, str. 349), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES)
odstavka 35. člena ZVPoz-UPB1. Da omenjena določba
št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z
ne pomeni le dejanske evakuacije iz objekta se vidi tudi
dne 29. septembra 2003
v tem, da je treba voditi, poleg evidence o času in sodelujočih, tudi evidenco o načinu izvedbe usposabljanj, kjer 2. Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje
objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI),
se bodo vpisale prej naštete in druge možne variante
3. Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij
izvajanja usposabljanja.

Načrt evakuacije

Sklepne misli
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS,
št. 138/2004)
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 67/2005)
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene
požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996
(5/1997 - popr.), 31/2004)
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 108/2004)
Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
(Uradni list RS, št.107/2007)
Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št.
52/2007)
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih
sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št.
45 /2007)
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni
list RS, št. 22/95)

11. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004)
12. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred
požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list
RS, št. 64/95)
13. Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04_
ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL in 57/08-SZ-1A)
14. TSG-1-001:2007 Požarna varnost v stavbah
15. Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS, št.
105/2007)
16. Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko
zaščito (Uradni list RS, št. 116/2003)
17. Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena
(Uradni list RS, št. 33/2003 in 78/2005 – popr.)
18. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/2007 – uradno prečiščeno besedilo)
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