
TEHNIČNI UKREPI 

Gradbeno požarno zaščito oziroma t.i. pasivno požarno zaščito predstavljajo vsi gradbeno tehnični ukrepi, ki so 
namenjeni preprečevanju širjenja požara. 

Osnovne zahteve za požarno varno gradnjo so določene v gradbeni tehnični smernici TSG-1-001: Požarna 
varnost v stavbah, predpisani s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. Zahtevam iz TSG-1-001 je treba slediti 
le pri načrtovanju in gradnji novih objektov ter pri rekonstrukcijah in preureditvah starih stavb. Smernica sledi 
naslednjim ciljem: 

• preprečiti je treba prenos požara med stavbami; 
• zagotoviti je treba določeno požarno odpornost nosilne konstrukcije in konstrukcije med mejami požarnih 

sektorjev, preprečiti prenos požara preko fasade ali strehe ter omejiti prenos požara po sami stavbi; 
• zagotoviti je treba varno evakuacijsko pot in javljanje ter alarmiranje, če je to potrebno; 
• omogočiti je treba varno gašenje in dostop gasilcem. 

Za poznavanje delovanja t.i. gradbenih ukrepov za preprečevanje širjenja požara je najprej potrebno poznati 
osnovne gradnike – materiale, iz katerih so izdelani posamezni gradbeni elementi, hkrati pa je poznavanje  
ključnega pomena pri ocenjevanju nevarnosti na sami intervenciji. To je pomembno zaradi nevarnosti širjenja 
požara, zrušitve dela objekta, ocene nakopičene energije, ki se še lahko vžge, izbire ustreznega gasilnega sredstva 
in potrebnih količin teh sredstev. 
Eden pomembnejših protipožarnih gradbenih ukrepov za omejevanje širjenja požarov znotraj objektov je deljenje 
objektov na požarne sektorje s t.i. požarnimi zidovi, ki razdelijo objekt na dva oz. več požarnih sektorjev. 
Z ustrezno izvedenimi gradbenimi ukrepi učinkovito tudi omejujemo širjenje požara med zgradbami, zagotavljamo 
ustrezne dostope za gasilce do zgradb, v katerih gori, in zgradimo ustrezne evakuacijske poti, po katerih se izvaja 
organizacijski ukrep – evakuacija. 
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