
 
 

Iztok Zajc, vodja preventivne službe  

Gasilska brigada Ljubljana 

Škofja Loka, 27. september  2017 



2 

Požarni načrt* – vsebina (9. člen) 
 
Prikaz objekta v prostoru mora zajemati podatke o: 
 
1.  legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču; 
2.  stopnji požarne obremenitve; 

3.  intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in 
druge reševalce; 

4.  visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah; 
5.  plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi; 
6.  hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja; 
7.  prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih; 
8.  gasilskih orodiščih. 

*Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS 52/2007, 34/2011 in 101/2011) 

Intervencijske poti 



POVRŠINE ZA GASILCE OB ZGRADBAH  
(standard SIST DIN 14090: 2005 - Površine za gasilce ob zgradbah) 

Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o 
prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih 
cestah (Ur. l. RS št. 
49/2008, 109/2010, 
99/2015).   
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POVRŠINE ZA GASILCE OB STAVBAH 
(Smernica SZPV 206:2017 - Površine za gasilce ob stavbah) 

4 

http://www.szpv.si/ 

VEZANO NA: 
 
Tehnična smernica  
POŽARNA VARNOST V STAVBAH 
TSG-1-001:2017?(MOP) 
 



Požarni načrt – vsebina 
3. intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce in druge reševalce - 1 
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Požarni načrt – vsebina 
3. intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce in druge reševalce - 2 

Primerjava velikosti vozil 

Dimenzije vozila: 
Dolžina: 13.2 m  
Širina: 2.5 m  
Višina: 3.95 m  
 

Dimenzije vozila: 
Dolžina: 4.9 m  
Širina: 1.9 m  
Višina: 2.08 m  
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Požarni načrt – vsebina 
3. intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce in druge reševalce - 3 

Primerjava velikosti vozil 
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Požarni načrt – vsebina 
3. intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce in druge reševalce - 4 

DELOVNA POVRŠINA 

POSTAVITVENA POVRŠINA 

7 X 12 m 

3,5 X 9 m 
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Smernica SZPV 2016: POSTAVITVENA POVRŠINA = DELOVNA POVRŠINA 

6 X 11 m 



Dostopi za gasilce 
Standard SIST DIN 14090 in smernica SZPV 206, določata vrste 
površin za gasilce ob zgradbi:  
 dostopne poti za gasilce 

(peš dostop do objekta) 
 dovozne poti 

(dovoz vozil in opreme) 
 delovne površine 

(za uporabo opreme iz vozil) 
 postavitvene površine 

(za naprave za reševanje z višin) 



 

Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,  
Uradni list RS, št. 117/2003 z dne 28. 11. 2003 

 

1. člen 
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) določi obvezna uporaba 
Slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090: Površine za gasilce ob zgradbah (dostopne poti, 
dovozne poti, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila –v nadaljevanju: SIST DIN 
14090), ki je na voljo in na vpogled pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.  
 

              Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del, Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013 

 

Tretji in četrti odstavek 83. člena:  
»(3) Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo biti v 
skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.  
(4) K projektnim rešitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava študije 
požarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske 
brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti zagotovljena slišnost komunikacijskih sredstev gasilcev v 
sistemu zvez zaščite in reševanja, kar se prikaže v študiji požarne varnosti, izvede z namestitvijo 
notranjih repetitorjev, preveri pa s preskusom slišnosti.«. 

izdelava strokovnih mnenj o možnosti  
posredovanj z gasilskimi vozili  
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Preventivna služba 
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Preventivna služba 



UGOTOVITVE OB INTERVENCIJAH 

 Na dovoznih površinah do objektov so postavljeni kovinski 
količki, stebrički, zapornice, betonski konfini ali cvetlična 
korita neprimernih dimenzij. 

 Premeri zavojev so premajhni za gasilska vozila. 

 Postavitvene površine so premajhne in preozke za največja 
gasilska vozila, ki jih uporabljajo gasilske enote v Ljubljani.  

 Intervencijske poti niso pravilno ali pa sploh niso označene. 

16 



17 



18 

Preventivna služba 
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Preventivna služba 







Mucherjeva - 2006 



Mucherjeva - 2006 



Mucherjeva - 2006 



Mucherjeva - 2017 
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Ulica na grad 
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Ulica na grad 
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Ulica na grad 
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Ulica na grad 
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Glavarjeva ulica 
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Onkološki inštitut 
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Onkološki inštitut 
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malo za šalo, malo za res 



malo za šalo, malo za res 



Hvala za pozornost! 

Vprašanja? 
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