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ZPV ŠPV 

Požarni 
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Zakon o varstvu pred požarom: 
 
Odgovornost je na lastniku – večinoma je to PD. 
 
Odgovorna oseba PD je večinoma predsednik PD! 
 
Odgovorna oseba lastnika je torej kazensko 
odgovorna! 
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Kazenski zakonik – 17. člen: 
 
Kaznivo dejanje je lahko storjeno s storitvijo ali 
opustitvijo. 
 
Za opustitev se šteje, če je  
• storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti 
• če storilec ne prepreči prepovedane posledice 
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Kazenski zakonik – 314. člen: 
 
Kdor s požarom…, povzroči nevarnost za življenje ljudi 
ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom 
do petih let. 
 
Kdor stori to dejanje iz malomarnosti, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
 

26. 1. 2013 5 Gospodarska komisija 

Požarna varnost  
v planinskih kočah 



Kazenski zakonik – 314. člen: 
 
Če ima dejanje za posledico hudo telesno poškodbo ene 
ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec 
kaznuje z zaporom do desetih let. 
 
Če ima dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, se 
storilec kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let. 
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Pravilnik o požarni varnosti v stavbah: 
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leto 2010: 

Junij 2010: 

7. ali 8. člen PPVS !!! 
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VKF 

VdS 
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SZPV TRVB 

DVGW 

TRF 

BGI VDI 



26. 1. 2013 11 Gospodarska komisija 

Požarna varnost  
v planinskih kočah 

Video o 
požaru na šoli 

(1 min) 



Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Pravni okvir »Smernice za požarno varnost v 
planinskih kočah« predstavlja 9. člen Zakona o 
graditvi objektov, kjer je določeno, da se z gradbenimi 
predpisi za posamezne vrste objektov določijo njihove 
tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj 
namen izpolnjujejo eno ali več ali vse bistvene zahteve.  
 
Varnost pred požarom predstavlja 2. bistveno 
zahtevo. 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Gradbeni predpis, ki za stavbe podrobneje opredeljuje 
bistveno zahtevo »varnost pred požarom« je Pravilnik o 
požarni varnosti v stavbah, v katerem so določene 
naslednje zahteve za varnost pred požarom: 
 
1. Širjenje požara na sosednje objekte 
2. Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah 
3. Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje 
4. Naprave za gašenje in dostop gasilcev 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Podrobneje so ukrepi varstva pred požarom določeni v 
Tehnični smernici TSG-1-001:2010 – Požarna varnost 
v stavbah, katero je junija 2010 izdalo Ministrstvo za 
okolje in prostor.  
 
Uporaba smernice je obvezna tako za novogradnje in 
rekonstrukcije kot pri vzdrževalnih delih. 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Za planinske koče se v smernici PZS podaja temeljne 
zahteve iz varstva pred požarom! 
 
Predpostavlja se, da v PK ni posameznih prostorov s 
skupnim številom uporabnikov 100 ali več.  
 
Pravilen koncept požarne varnosti in ukrepe varstva 
pred požarom lahko poda le odgovorni projektant 
požarne varnosti s pooblastilom IZS-TP. 
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Osnovna načela in cilji - osnove gašenja 

Zaznavanje Alarmiranje Gašenje 
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Osnovna načela in cilji - potek požara 
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Požarni trikotnik in vžig 

Pogasitev: 
 odstranitev goriva 
 odstranitev toplote - ohladitev 
 odstranitev kisika - zadušitev  

Gorenje je hitra kemijska reakcija – spajanje gorljive snovi s kisikom 
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Vpliv CO na 
človeka 



26. 1. 2013 22 Gospodarska komisija 

Požarna varnost  
v planinskih kočah 

Količina dima: 
• 1 kg PVC → 2.300 m3 dima 
• 1 kg lesa → 180 m3 dima 
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Video o 
nastanku 

dima (2 min) 



Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Nosilnost (P, Ʃpovršina<600 m2): negorljivo ali R30 
Nosilnost (P+M, Ʃpovršina<600 m2): R30 (lahko leseno) 
Nosilnost (P+1+M, Ʃpovršina<600 m2): R60 (lahko leseno) 
 
Nastanitvene enote (planinske sobe): (R)EI 60 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Velikost PS<500 m2: brez AJP 
Velikost PS<1.200 m2: z AJP 
 
Praviloma mora predstavljati svoj PS: 
• vsaka etaža 
• vsaka nastanitvena enota 
• zaščitena stopnišča in zaščiteni hodniki 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Širjenje požara po notranjosti stavbe: 
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zaščitena pot stene in stropi tla 

hodniki C-s1,d0 Dfl-s1 

stopnišča B-s1,d0 Cfl-s1 
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A1 A1       

A2 
A2-s1,d0 
A2-s2,d0 
A2-s3,d0 

A2-s1,d1 
A2-s2,d1 
A2-s3,d1 

A2-s1,d2 
A2-s2,d2 
A2-s3,d2 

ne prispeva k 
požaru 

negorljivi 
materiali 

B 
B-s1,d0 
B-s2,d0 
B-s3,d0 

B-s1,d1 
B-s2,d1 
B-s3,d1 

B-s1,d2 
B-s2,d2 
B-s3,d2 

zelo omejen 
prispevek k 

požaru težko vnetljivi  

C 
C-s1,d0 
C-s2,d0 
C-s3,d0 

C-s1,d1 
C-s2,d1 
C-s3,d1 

C-s1,d2 
C-s2,d2 
C-s3,d2 

omejen 
prispevek k 

požaru 

materiali 

D 
D-s1,d0 
D-s2,d0 
D-s3,d0 

D-s1,d1 
D-s2,d1 
D-s3,d1 

D-s1,d2 
D-s2,d2 
D-s3,d2 

sprejemljiv 
prispevek k 

požaru 
normalno  

netljivi  
materiali 

E 
E 
E-d2 

sprejemljive 
požarne 
lastnosti 

F F ni zahtev lahko vnetljivi 
materiali 
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Evrorazred  
Primer materiala 

A1 beton, opeka, kovine,  
mineralna volna 

A2 
mavčnokartonska plošča,  

vlakneno cementna plošča, mineralna volna, 
MW sendvič plošča  

B 
prebarvana mavčno kartonska plošča, nekatere lesene plošče 

obdelane z zaviralci gorenja, 
PIR sendvič plošče 

C PUR sendvič plošče 

D Leseni proizvodi, 
ekstrudiran polistiren 

E EPS sendvič plošče 

F ekspandiran polistiren, nepreskušeni materiali 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Požarna vrata: 
• zahteva se vgradnja požarnih vrat na primer EI130-C4 
• vsaka nastanitvena enota mora imeti vhodna vrata s 
požarno odpornostno najmanj EI130-C3 
 

Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri 
evakuacije. 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Skupna dolžina evakuacijskih poti : 
• ne sme presegati 35 metrov !!! 
 
Če je bruto tlorisna površina etaže < 600 m2, je dovolj 
eno evakuacijsko zaščiteno stopnišče (v praksi ni 
nobenega!) 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Varnostna razsvetljava (1): 
 
Varnostno razsvetljavo je treba namestiti, če  je izpolnjen vsaj 
eden od pogojev: 
 
• je ima PK več kot 1.000 m2 bruto etažne površine ali 
• je PK namenjena več kot 100 uporabnikom ali 
• je v PK več kot 10 postelj ali 
• če poteka evakuacijska pot, po kateri se mora evakuirati več kot 
20 uporabnikov, po hodniku ali stopnišču brez dnevne svetlobe ali 
• če se lahko v prostoru zbere več kot 50 uporabnikov. 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Varnostna razsvetljava (2): 
 
V tem primeru morajo biti izpolnjene sledeče zahteve: 
  
1. maksimalni vklopni čas po prekinitvi električnega napajanja: 1 s 
2. minimalni čas delovanja: 60 minut 
3. osvetljenost piktogramov v stalnem spoju 
4. osvetljenost tal na evakuacijskih poteh: minimalno 1 lux 
5. osvetljenost opreme požarnovarnostnih točk (gasilniki, ročni 

javljalniki požara, notranji hidranti) minimalno 5 lux 
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Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Sistem AJP: 
 
Vgradnja sistema AJP v PK je obvezna, če je izpolnjen vsaj eden 
od pogojev: 
  
• če ima PK kletno etažo ali mansardo ali nadstropno etažo, v katerih je 
možno zadrževanje ljudi, ali 
• če je v PK več kot 20 ležišč, iz katerih ni možen direktni izhod na prosto 
(so torej v nadstropju ali mansardi planinske koče) ali 
• če se lahko v PK hkrati zadržuje več kot 100 uporabnikov ali 
• če skupna bruto površina požarnega sektorja presega 500 m2. 
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Pravilnik o vgrajevanju in preizkušanju vgrajenih SAPZ: 
 
 
 
 

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne certifikate, sistem pa mora biti pregledan 
s strani pooblaščenih preglednikov APZ, ki izdajo ustrezno potrdilo o brezhibnem 
delovanju sistema in krmiljenj.  
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Pregledniki sistemov APZ: 
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Zakon o varstvu pred požarom in 
Pravilnik o pregledovanju in 
preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite: 

Veljavnost potrdil za VR in AJP je 2 leti 
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Zavezanec za pridobitev potrdila: 
 
 
 
 

Investitor 

Lastnik 

Uporabnik ali 
upravljalec 



Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Naprave za gašenje: 
 
Namestitev in uporaba gasilnikov mora biti v skladu s 
Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov. 
 
V kolikor v planinski koči ni notranjih hidrantov, se 
zahteva 100% povečanje števila gasilnih enot. 
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Praktični način določitve gasilnikov 
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov  
(Ur.l.RS 67/2005) 
• izbor = Funkcija: 
    vrste požara (A, B, C, E, F) 

A = organske snovi v trdi obliki         voda, ABC 
B = vnetljive tekočine                     ABC, pena 
C = vnetljivi plini                                ??? Eksplozija? 
E = električne instalacije          CO2, voda, ABC 
F = olja, maščobe                     pena, ABC 
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Praktični način določitve gasilnikov 
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov  
(Ur.l.RS 67/2005) 
• izbor = Funkcija: 
  možnih mehanizmov gašenja 
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Praktični način določitve gasilnikov 
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov  
(Ur.l.RS 67/2005) 
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Praktični način določitve gasilnikov 
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov  
(Ur.l.RS 67/2005) 
 
 
 
 
 
 
 



Smernica PZS za požarno varnost: 
 
Zagotavljanje vode za gašenje : 
 
Za stavbe izven naselij s prostornino največjega 
požarnega sektorja do 1.000 m3 se zahteva 5 m3 
potrebne količine vode za gašenje.  
 
V tej količini vode je upoštevana tudi količina vode, ki jo 
lahko s seboj pripeljejo gasilci (v kolikor je dostop do 
planinske koče možen z gasilskim vozilom lokalne 
gasilske enote). 
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Požarni red (1): 
 
Obveznost izdelave požarnega reda je predpisana v 
Pravilniku o požarnem redu, ki v 2. členu določa, da 
se mora tudi za planinske koče narediti ustrezni požarni 
red s prilogami.  
 
Izdelati in sprejeti ga morajo lastniki ali uporabniki 
planinske koče. 
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Požarni red (2): 
 
Požarni red,  

požarni načrt,  
načrt evakuacije in  

priloge požarnega reda  
mora podpisati lastnik ali uporabnik koče oziroma od njih 
pooblaščena oseba. 
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Požarni red (3): 
 
Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu v 
vsaki sobi ali prostoru, kjer se zadržujejo ljudje.  
 
Poleg načrta evakuacije mora biti izobešeno tudi 
navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v 
slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter v jeziku 
narodne skupnosti (območja avtohtone italijanske in 
madžarske narodne skupnosti). 
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Požarni red (4): 
 
Požarni red vsebuje: 

1. organizacijo varstva pred požarom 
2. ukrepe varstva pred požarom 
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi 
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov stavbe 
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, 

plinskih in drugih virov vžiga 
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo 
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in 

kontrolo izvajanja teh ukrepov 
8. navodila za ravnanje v primeru požara (zaposleni, obiskovalci, 

stanovalci) 
9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih 
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Požarni red (5): 
 
V vsaki planinski koči mora biti izmed zaposlenih 
določena oseba, odgovorna za  

gašenje začetnih požarov  
in izvajanje evakuacije.  

 
S požarnim redom mora biti seznanjen vsak zaposleni. 
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Požarni red (6): 
 
Obvezne priloge požarnega reda so: 

1. izvleček požarnega reda 
2. navodila za posameznike 
3. evidenčni listi opreme, naprav in drugih sredstev 
4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih 
5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih 

intervencijah 
6. kontrolni listi 
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Požarni red (7): 
 
Obvezno je enkrat letno izvesti praktično usposabljanje 
za izvajanje evakuacije iz planinske koče ob požaru 
ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe 
usposabljanja. 
  
V požarnem redu se določi vrste in načine 
usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih 
požarov in izvajanje evakuacije. 

 
 

26.1.2013 51 Gospodarska komisija 

Požarna varnost  
v planinskih kočah 



Požarni red (8): 
 
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije mora 
izdelati lastnik oziroma uporabnik planinske koče ali 
oseba, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred 
požarom, ki mora izpolnjevati pogoje po  
 

Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje 
ukrepov varstva pred požarom. 
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Uvodna vprašanja: 
1. Ali se predsedniki PD zavedajo svoje 

kazenske odgovornosti v primeru požara na 
PK? 

2. Ali je bila na vaši PK že uspešno izvedena 
vaja iz evakuacije pri polni zasedenosti PK? 

3. Ali se lastniki PD zavedajo(te), da je v 
primeru požara najbolj bistven odvod dima, 
za kar morajo biti na razpolago ustrezne 
odprtine, ki se lahko preprosto odprejo? 
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Hvala za pozornost ! 
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