
 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. 

 

 
Slika 1: Zgorel otroški vrtec 

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. Prav tako je požarni zid odigral svojo vlogo na meji gospodarsko-stanovanjskega 
objekta, kjer je bil postavljen požarni zid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slika 2: Učinkovitost delitve objektov na sektorje 

 
Slika 3: Učinkovitost delitve objektov na sektorje 



Požarni zid 

Meje požarnega sektorja projektant požarne varnosti v stavbi običajno 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. 

Požarni zid je stenska stavbna konstrukcija, ki deli objekt v dva ali več požarnih sektorjev. Zid načeloma sega od 
temeljev do strešne kritine; če je ostrešje iz gorljivega materiala, mora zid segati čez kritino vsaj še 30 cm. Požarni 
zid mora izkazovati vsaj dvourno požarno odpornost. Odprtine v zidu so lahko le iz upravičenih razlogov in morajo 
biti zaprte z vrati, loputami in podobnim ter imajo enako odpornost kot požarni zid in se zapirajo samodejno. 

 

 
Slika 4: Delitev objekta na požarne sektorje 

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. 

Na vrh 

 


