
Požarni načrti za gasilce 

1. UVOD 

Zakon o varstvu pred požarom določa, da je potrebno za požarno bolj ogrožene objekte, za objekte, v katerih se 
zbira več ljudi, in za objekte, ki so opremljeni s sončnimi elektrarnami, povezanimi na javno omrežje, izdelati 
požarni načrt. 

Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko 
službo na območju, kjer je takšen objekt. 

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

Gasilska enota lahko uporablja požarni načrt izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. 

Pravilnik o požarnem redu določa, da predstavlja požarni načrt grafični prikaz situacije 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, oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Namenjen je 
uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem. 

Požarni načrt mora biti izdelan v merilu, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma v 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 predpise o grafičnih znakih za izdelavo prilog 
požarnih redov. 

Požarni načrt mora vsebovati prikaz objekta v prostoru in prikaz požarne varnosti objekta. Glede na velikost in 
strukturo objekta se lahko pripravijo tudi požarni načrti za posamezne dele etaž z vrisanimi nevarnostmi. 

 

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. 

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

1. mejah požarnih sektorjev; 
2. odprtinah v zidovih in stropih z zaporami; 
3. dostopnih poteh; 
4. evakuacijskih poteh in stopniščih; 
5. posebno požarno nevarnih prostorih; 
6. prostorih, kjer se ne sme gasiti z vodo; 
7. prostorih, v katerih je prisotno sevanje; 
8. električnih transformatorjih in napravah za oskrbo z energijo ter stikalih za te naprave; 
9. tlačni opremi; 
10. legi plinske požarne pipe; 
11. vgrajenih sistemih aktivne požarne zaščite, opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom; 
12. možnostih notranjega napada. 
  

Naštete zahteve prikazujejo minimalno vsebino požarnega načrta oziroma vsebino, ki je potrebna za zadostitev 
zakonskim predpisom. 

V kolikor želimo večjo uporabnost le-teh, pa se je potrebno vključiti v fazo izdelave ter s pregledom objekta in 
načrta ugotoviti najprej skladnost z dejanskim stanjem ter v nadaljevanju opozoriti na morebitne dodatne 
ugotovitve, ki lahko vplivajo na boljšo preglednost oziroma učinkovito posredovanje. 

Dejstvo je, da so požarni načrti namenjeni predvsem gasilcem s ciljem učinkovitega ukrepanja v primeru požara 
in ob drugih izrednih dogodkih, kot npr. puščanje vode, uhajanje plina ipd. 
  

2. OBLIKA POŽARNEGA NAČRTA 



Požarni načrt mora biti v prvi vrsti pregleden, kar pomeni, da omogoča hitro orientacijo v prostoru (označena S 
stran neba in/ali sosednje ulice oziroma sosednji objekti), da je izdelan v optimalnem merilu (situacija 1:500, 
etažni načrt 1:100 ali 1:200) oziroma v ustreznem formatu (situacija - A3, etažni načrt - A4). 

Za večje objekte je pomembno, da se zaradi boljše preglednosti izdelajo načrti posameznih delov etaž iz katerih 
mora biti jasno in hitro razvidno, kje dejansko se na objektu posamezni del etaže nahaja. 

 

 
Slika 1: Načrt dela etaže z označeno lego na objektu 

Oblika načrta naj upošteva standarde o tehničnem risanju, kar pomeni, da med drugim načrt vsebuje v spodnjem 
desnem vogalu glavo načrta, znotraj nje pa naj bo naveden avtor načrta in datum izdelave. 

Na zgornjem delu načrta oziroma na določenem preglednem mestu naj bo jasno razvidna namembnost objekta in 
naziv etaže. Na načrtu pa bi moralo biti poleg legende znakov in merila jasno razvidne tudi posebne značilnosti 
objekta, kot npr. največje dovoljeno število uporabnikov, število etaž, višina objekta, konstrukcija objekta, suho 
hidrantno omrežje, spomeniško varstvo, sončna elektrarna ipd. 

 
 
3. VSEBINA POŽARNEGA NAČRTA 

Vsebina požarnega načrta naj vsebuje zgolj in samo za nas pomembne podatke oziroma tiste podatke, ki lahko 
vplivajo na hitro in uspešno posredovanje. Preveč neuporabnih podatkov namreč vpliva na nepreglednost načrta. 
Prav tako pa je seveda pomembno, da se vsi podatki ujemajo z dejanskim stanjem na terenu. 
 
Označene intervencijske oziroma dovozne poti za gasilska vozila ob objektih morajo tako vsebovati tudi podatek o 
prevoznosti le-te, kar pomeni, da načrt vsebuje pregled nad širino, višino in nosilnostjo ter drugimi ovirami na poti, 
kot so npr. vrata, zapornica, ograja, stebrički, nadstreški ipd., ki vplivajo na nemoten prehod gasilskih vozil do 
delovnih in/ali postavitvenih površin. 

Enako velja za označene dostopne poti do glavnih vhodov v objekt, kjer je prav tako pomembno, da so označene 
tudi vse ovire (npr. vrata, ograja, zelene površine ipd.), ki vplivajo na prosti in nemoten prehod. 



 
Slika 2: Del načrta situacije, kjer so označena tudi vrata na dovozni poti in način odpiranja 

Označena transformatorska postaja (TP), rezervoar kurilnega olja ali utekočinjenega naftnega plina (UNP) oziroma 
druge nevarne snovi v neposredni bližini objekta naj prikazujejo tudi njihove zmogljivosti, kot npr. naziv in moč (TP) 
ali volumen oziroma lego rezervoarja (npr. podzemni ali nadzemni). 
 

 
Slika 3: Podatki o moči TP in volumnu ter legi rezervoarja kurilnega olja in UNP 

Etažni načrti bi morali zaradi boljše preglednosti prikazovati tudi osnovno namembnost posameznih prostorov (npr. 
pisarna, čajna kuhinja, skladišče ipd.) in dodatno opozoriti na posebno požarno nevarne prostore (npr. kurilnica, 
strojnica, arhiv ipd.), prostore, kjer se ne sme gasiti z vodo (npr. server ali računalniška soba, vozlišče itd.), ter 
prostore, kjer se nahajajo morebitne druge nevarne snovi, kot npr. jedke, strupene, kužne snovi ipd. 
 
 
 
 



 
Slika 4: Prikaz preglednega in hkrati uporabnega etažnega načrta 

Zaradi boljše preglednosti in uporabnosti naj bodo poleg glavnih posebej označeni tudi stranski vhodi, evakuacijske 
poti, stopnišča ter osebna dvigala. 

Aktivna požarna zaščita pomeni, da so označeni vsi sistemi, ki se aktivirajo v primeru požara, vključno z napravami 
za krmiljenje ali napajanje (npr. požarna centrala, sprinkler priključek za gasilce ipd.) ter po potrebi tudi z označenimi 
nazivi oziroma adresami posameznih elementov sistema. 

Označeni naj bodo tudi sistemi za naravni odvod dima in toplote, lokacije vseh elektro omaric oziroma glavnih 
elektro stikal, tako za posamezna območja, kakor za celoten objekt, ter glavni vodovodni ventil. 

 

 
Slika 5: Vsebina požarnega načrta z upoštevanjem določenih dodatnih zahtev uporabnika 

 

4. PREJEMANJE POŽARNIH NAČRTOV 



Lokalne gasilske enote se morajo dogovoriti glede načina prejemanja, hrambe in pregledovanja požarnih načrtov. 
Prav bi bilo, da se požarni načrti zbirajo centralno, kar pomeni, da načrte sprejme in pregleda npr. osrednja gasilska 
enota in nato po potrebi preda lokalno pristojni enoti oziroma poda predlog za dopolnitev ali spremembo načrta, v 
kolikor ugotovi pomanjkljivosti.  

V primeru hrambe večjega števila požarnih načrtov je primerna hramba v elektronski obliki oziroma praktična bi bila 
tudi hramba načrta na obravnavanem objektu, in sicer na določenem varnem, lahko dostopnem in označenem 
mestu.  

Gasilska enota naj izda potrdilo o prejetem požarnem načrtu zgolj takrat, ko oceni, da je prejela od izdelovalca 
uporaben požarni načrt, oziroma takrat, ko bo požarni načrt dejansko služil svojemu namenu, in ne takrat, ko je 
načrt izdelan površno oziroma pomanjkljivo, kajti v takšnem primeru nimamo od načrta praktično nikakršne koristi. 

Požarne načrte bi bilo potrebno tudi redno posodabljati, in sicer vsaj vsake tri leta oziroma ob vsaki spremembi, ki 
vpliva na vsebino požarnega načrta.  
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