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ZAKON O VARSTVU PRED POŽAROM (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12) – 35. člen 

PRAVILNIK O POŽARNEM REDU (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) 

 

Določa objekte, vsebino in pogoje za izdelavo: 

– požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije. 

 

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih, industrijskih objektov (izvajanje 
dejavnosti skladno s SKD) morajo izdelati požarni red za objekte, določene v CC-SI, 
področje 1 Stavbe. 

 Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena   

 Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)   
 

Izjeme, za katere požarnega reda ni treba izdelati (na nivoju podrazredov): 

    eno in dvostanovanjske stavbe, stavbe žičnih naprav, javnih telefonskih govorilnic, svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb, 
kolesarnice, glasbeni paviljoni, nestanovanjske kmetijske stavbe, ki niso za izvajanje dejavnosti po SKD ali niso kmetije nad 
300 m2, kapele, kulturni spomeniki, nadstrešnice za potnike, javni sanitarij ipd.  
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Požarni načrt se izdela za objekte: 

– za katere je treba izdelati požarni red in  

 

– požarna ogroženost objekta najmanj srednja (3) ali 

– v objektu je lahko hkrati več kot 100 ljudi. 

 

– ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje. 

 

 

Podpis - lastnik ali uporabnik oz. od njih pooblaščena oseba. 

 

 
Namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in reševalcem. 
 
 
Grafični prikaz situacije objekta in delov objekta s prikazanimi nevarnostmi ter opremo za 

VPP. 
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Izdelan: 

– v merilu, praviloma na A4 ali A3 oziroma v formatu, ki še omogoča preglednost  

– ob upoštevanju predpisanih grafičnih znakov. 
 Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/04)  

 

En izvod gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. 

 

Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. 

 

Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko 
enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta. 

 

 Gasilska enota lahko predlaga lastniku ali uporabniku dopolnitev ali spremembo 
požarnega načrta, če oceni, da je požarni načrt pomanjkljiv in ni zagotovljeno 
ustrezno posredovanje gasilcev ter drugih reševalcev v primeru požara v takem 
objektu. 
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Požarni načrt – vsebina:   

Prikaz objekta v prostoru - podatke o: 

• legi in namembnosti vseh objektov na zemljišču; 

• stopnji požarne obremenitve; 

• intervencijskih poteh in postavitvenih površinah za gasilce in druge reševalce; 

• visoko in nizkonapetostnih elektrovodih in napravah; 

• plinovodih ali vodih požarno nevarnih snovi; 

• hidrantnih omrežjih in drugih vodnih virih za potrebe gašenja; 

• prisotnosti nevarnih snovi in eksplozijsko ogroženih prostorih; 

• gasilskih orodiščih. 
 

Prikaz požarne varnosti objekta mora v tlorisih posameznih etaž - podatke o: 

• mejah požarnih sektorjev; 

• odprtinah v zidovih in stropovih z zaporami; 

• dostopnih poteh; 

• evakuacijskih poteh in stopniščih; 

• posebno požarno nevarnih prostorih; 

• prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo; 

• prostorih, v katerih je prisotno sevanje; 

• 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; 

• možnostih notranjega napada. 

        Glede na velikost in strukturo objekta, se lahko 
pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele 
etaž z vrisanimi nevarnostmi. 
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Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih 

redov (Uradni list RS, št. 138/04) 

• znaki, vključno z “drugimi najpogostejšimi znaki”! 

 

Za izdelavo požarnega načrta se uporabljajo grafični znaki iz: 

• pravilnika 

• SIST ISO 6790 

• SIST EN 60079-10 (cone ex nevarnosti za vnetljive pline, tekočine, prah) 

 

 

Velikost grafičnih znakov se smiselno  

prilagaja velikosti požarnega načrta. 
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Zakon o varstvu pred požarom  

23. člen (graditev objektov) 

 

• Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti označene in urejene v skladu s 

predpisi. 

 

35. člen (požarni red, načrt in pripravljenost sredstev) 

• …prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine za intervencijska vozila morajo biti proste in 

prehodne ter označene v skladu s predpisi.  

 

Pravilnik o požarnem redu 

9.a člen (intervencijska pot) 

• Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču 

»Intervencijska pot« v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil. 

 

9.b člen (površine za gasilce ob objektih) 

• Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, 

morajo biti vedno proste in prehodne. 

• Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna 

pot za gasilska vozila«. 
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Izdelava požarnih načrtov   

Požarni načrt mora izdelati: 

• lastnik oziroma uporabnik objekta ali  

• oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v objektu. 

 

• izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje 

ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11). 

 

 

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom obsega pooblastila za: 

-        organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom; 

-        izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije; 

-        izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom. 

 

Posamezne ukrepe varstva pred požarom smejo izvajati izključno osebe, ki so navedene v pooblastilu 

za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izjeme). 
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e-pošta: urszr@urszr.si 
 

http://www.urszr.si  

ali       

 www.sos112.si  

  

 
… HVALA ZA POZORNOST 

VPRAŠANJA… 
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