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Postopki gasilske enote ob
izvajanja požarne straže
Matjaž Klarič
Gasilska zveza Slovenije

Postopek pred izvajanjem požarne
straže
• Nastanek zakonskih pogojev za izvedbo požarne
straže:
– kdor pretaka količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi
in gorljivih plinov
– kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri
uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za
požar in ni posebej prilagojen za ta opravila
– prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je
nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije
– lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali
drugega zemljišča, ko je razglašena povečana
nevarnost požarov v naravnem okolju
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• Organizacija - naročnik se pisno obrne na
– lokalno gasilsko enoto
– občinsko gasilsko poveljstvo
– Poveljstvo GZ

• Pisni zahtevi sledi razgovor o opravljanju požarne
straže:
– GE zbere podatke o organizaciji in o aktivnostih, ki
zahtevajo izvajanje požarne straže
– Dogovorijo se za način pridobitve podatkov, ki jih GE
potrebuje za izdelavo presoje (oceno nevarnosti) načrta
požarne straže
– Dogovorijo se za ogled kraja izvajanja požarne straže
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• Zbiranje potrebne dokumentacije
– Požarni red in požarni načrt
– Navodilo za izvajanje vročih del
– Dovoljenje za izvajanje vročih del
– Podatke o prireditvi, objektu, št. obiskovalcev, o
gorljivih snoveh na prireditvi, o evakuaciji,
– Dovoljenje za izvedbo prireditve
– Razglas o povečani nevarnosti požarov v naravnem
okolju
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• Ogled kraja izvajanja požarne straže:
– Ogled pretakališča
– Ogled prostorov v katerih se bodo opravljala vroča
dela
– Ogled kraja prireditve
– Ogled ogroženega naravnega okolja

• Izdelava presoje (oceno nevarnosti)
–
–
–
–

Za nastanek požara
Za širjenje požara
Nevarnosti za izvajalce, delavce obiskovalce in občane
Dostopnost gasilskih vozil, uporaba naprav za gašenje
5

• Izdelava načrta požarne straže
–
–
–
–
–
–

Velikost gasilske enote
Osebna oprema gasilcev
Gasilska zaščitna in reševalna oprema
Vrsta in količina gasilnih sredstev
Radijske zveze
Posebne zahteve za izvajanje požarne straže
• Zavarovanje gorljivih konstrukcij in sten, zaščita lahkovnetlkjivih
materialov, izklop naprave za gašenje požarov
• Preventivni požigi, Močenje z vodo in retardanti, posek, košnja…

– Naloge požarne straže pred, med in po izvajanju aktivnosti
– Aktiviranje drugih gasilskih enot v poveljstvu
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• Priprava pogodbe o opravljanju požarne straže
– Pogodbo podpišeta predsednik gasilskega društva
in predstavnik podjetja
– Sestavni del pogodbe je vrednost opravljanja
požarne straže, ki jo mora plačati naročnik
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Dovoljenje za izvajanje požarnih straž
1. Za opravljanje naslednjih del:
a. pretakanje količine nad 10 m3 lahko
vnetljivih snovi in gorljivih plinov
pretakanje vnetljivih tekočin in
plinov nad 10 m3
b. varjenje, uporaba odprtega plamena
ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre,
v prostoru, ki je nevaren za požar in ni
posebej prilagojen za ta opravila
delo z odprtim plamenom
varjenje
odrezovanje

delo s kotno brusilko
delo z rezilko
delo s »hot gunom«
drugo_____________

c. javni shod ali prireditve, na kateri je
nevarnost, da izbruhne požar ali
pride do eksplozije
javni shod ali prireditev
d. razglašena je povečana nevarnost
požarov v naravnem okolju
povečana nevarnost požarov v
naravnem okolju
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2. Delo se bo opravljalo:
v bližini rezervoarjev
v bližini požarno nevarnih snovi
na klima in prezračevalnih
napravah in napeljavi

na vodovodni instalaciji
na javnem shodu ali prireditvi
v naravnem okolju
drugo_____________

3.Pred pričetkom del je potrebno:
odstraniti vse gorljive snovi ali jih
prekriti z negorljivo ponjavo.

in

pregledati prostore pred varjenjem
izvajati kontrolo med varjenjem.

izklopiti sistem avtomatsko gašenje
požarov

izklopiti sistem avtomatski sistem
za odkrivanje požarov
postaviti požarno stražo!

zatesniti vse odprtine v zidovih in
tleh, skozi katere bi se lahko širili vroči
delci.
obvestiti OGE

9

4. Med opravljanjem del morajo biti na razpolago
(smiselno uporabljaj določila teh priporočil):
ročni gasilni aparat ( vrsta, količina)
..............................................................
notranji hidrant
.................
..............................................................
.................
gasilni prti

gasilci z gasilskim vozilom
..............................................................
.................
..............................................................
.................
ostalo
............................................................
..............................................................
.................

5. ZAPISNIK O POŽARNI STRAŽI
lokacija

datum

ura (čas poročanja)

Ugotovitve požarne straže ob pregledu prostorov
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6.SPOROČILO O ODPOVEDI POŽARNE STRAŽE
lokacija

datum

ura (čas prejetja sporočila)

Zapis sporočila o odpovedi požarne straže

7. SPOROČILO O SPREMEMBI GLEDE POŽARNE STRAŽE
lokacija

datum

ura (čas prejetja sporočila)

Zapis sporočila o spremembi glede požarne straže
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8.O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni:

1. Predstavnik podjetja:

__________________________________________

2. Predstavnik izvajalca del:

___________________________________________

3. Poveljnik OGE:
____________________________________________

4. Odgovorna oseba za
varstvo pred požarom:

____________________________________________

12

6

25.11.2012

Povelje
• Povelje izda poveljnik gasilske enote
• Povelje mora vsebovati
– Številko povelja, datum in kraj izdaje povelja

• Naloga: izvajanje požarne straže pri
– pretakanju količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi
in gorljivih plinov
– varjenju, uporabi odprtega plamena ali orodja, ki pri
uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za
požar in ni posebej prilagojen za ta opravila
– javnem shodu ali prireditvi, na kateri je nevarnost,
da izbruhne požar ali pride do eksplozije
– razglašeni povečani nevarnosti požarov v naravnem
okolju
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– Povelje mora določiti gasilsko zaščitno in reševalno
opremo:
• Vrsto gasilske enote in število gasilcev
• Osebna oprema gasilcev (delovno obleko ali zaščitno obleko,
oz. zaščitni kombinezon za gašenje požarov v naravi)
• Vrsta gasilnika in količina gasila, oziroma vrsto gasilskega
vozila
• Vrsta in količina gasilnih sredstev
• Uporaba Radijskih zvez in delovnih kanalov
• Poročanje o poteku požarne straže med opravljanjem
požarne straže
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– Povelje mora opredeliti
• posebne zahteve za izvajanje požarne straže:
– Zavarovanje gorljivih konstrukcij in sten, zaščita
lahkovnetlkjivih materialov, izklop naprave za gašenje požarov
– Preventivni požigi, Močenje z vodo in retardanti, posek, košnja

• Naloge pred pričetkom del, prireditve oz. izvedbo
patrole ali požarne straže
• Naloge med opravljanjem del, med prireditvijo, oz. v
času velike požarne ogroženosti
• Naloge po opravljenem delu, oz. zaključku prireditve, oz
po prihodu s požarne straže ali patrole
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• Povelje mora vsebovati
– podpis poveljnika
– Priloge k povelju
– Prejemnike povelja

• Po opravljeni požarni straži enota pripravi zapisnik o
požarni straži:
– V zapisniku se opredeli lokacijo, čas in datum opravljanja
straže
– enoto in opremo, s katero je ta opravljala požarno stražo
– Aktivnosti pri opravljanju požarne straže
– Ugotovitve požarne straže ob izvajanju požarne straže

• Izda račun o opravljeni straži (cenik GZS)
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