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VSEBINA: 
1. splošne določbe 
2. organizacija varstva pred požarom 
3. ukrepi  varstva pred požarom 
4. odstranjevanje gorljivih snovi 
5. podatki o predvidenem številu uporabnikov 
6. ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov vžiga 
7. ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo 
8. drugi preventivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom 
9. navodila za ravnanje v primeru požara 
10. vrste in načini usposabljanja 
Priloge: 

1. kontrolni list opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom  
2. evidenčni list o požarih in eksplozijah 
3. evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju gasilnikov 
4. evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju hidrantov 
5. evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju strelovoda 
6. evidenčni list o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju sistemov aktivne požarne zaščite 
7. evidenčni list : Dovoljenje za izvajanje vročih del 
8. evidenčni list: praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije 
9. navodila za posameznike (priloge 9, 10, 11,12,13) 
10. evidenčni list o prejetju navodil iz požarnega reda (priloga 14, 15) 
11. seznam lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov v poslovno stan.objektih (priloga 16) 
12. evidenčni list o seznanitvi s požarnim redom (priloga 17) 
13. seznam objektov, kjer je vgrajena fotovoltaična elektrarna (priloga 18) 
14. podatki o predvidenem številu uporabnikov 
15. izvlečki požarnega reda, načrti evakaucije, požarni načrti 

Za lastnike, uporabnike, najemnike stanovanj- evidenčni list o prejetju navodil  iz požarnega reda za posameznike; navodila za 
ravnanje za lastnike stanovanj; navodila za ravnanje za najemnike stanovanj 
Za lastnike, najemnike poslovnih prostorov - seznam lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskih 
objektih; evidenčni list o seznanitvi lastnikov oz. najemnikov poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskih objektih s požarnim 
redom; priloge, ki jih dobijo lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskih objektih 
Upoštevani predpisi: 

 Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS,št.03/07,09/11) 
 Pravilnik o požarnem redu (Ur.l.RS, št.52/07, 34/11,101/11) 
 Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. L.RS, št 32/11, 61/2011) 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,12/13,61/17) 
 Pravilnik o varnostnih znakih (Ur.l. RS št. 89/99, 39/05,34/10,43/11,38/15) 
 Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur.l.RS, 70/96) 
 Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l.RS, št. 67/05) 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur.l.RS, št. 

108/04, 116/07,102/09,55/15) 
 Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur.l. RS, št. 29/92,56/99,43/11) 
 Pravilni o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS, št. 41/09, 2/12, 61/17) 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, št. 28/09, 2/12, 61/17) 
 Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 

(Ur.l.RS, št. 53/19) 
 Uredba o energetski infrastrukturi (Ur.l.RS, št. 22/16) 
 Tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah 
 SIST 1013, EN 2, EN 3 
 SIST DIN 14090 

  

Požarni red izdelal:    SINT d.o.o., 
Ime in priimek   : Natalija GERČAR MOČILAR, dipl.var. inž.  
Potrdilo o strokovnem izpitu 
številka in datum  :           477, 10. 04. 2000     
     

Omenjeni dokument temelji na trenutno veljavni zakonodaji ter na podatkih pridobljenih s strani naročnika 
v juliju 2020. Za morebitno neskladnost dokumentov oz. sprememb/dopolnitev ter za podatke, ki so nam 
bili posredovani napačno ali so nam bili prikrili, ne nosimo odgovornosti.  
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Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 03/07,09/11) in 3. člena Pravilnika o 
požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) je direktor podjetja SPEKTER d.o.o., Trg revolucije 7, 
1420 TRBOVLJE določil, v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih v katerih lastnik oz. 
upravitelj je, naslednji: 

 

P O Ž A R N I   R E D 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1.1.  
S tem požarnim redom se ureja: 

1. organizacija varstva pred požarom 
2. ukrepi  varstva pred požarom 
3. odstranjevanje gorljivih snovi 
4. podatki o predvidenem številu uporabnikov 
5. ukrepi zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih naprav in drugih virov 

vžiga 
6. ukrepi za varno evakuacijo in hitro intervencijo 
7. drugi preventivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom 
8. navodila za ravnanje v primeru požara 
9. vrste in načini usposabljanja 

 
1.2.  
Vsi stanovalci in zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov  ter obiskovalci imajo dolžnost, 
da varujejo pred požarom skupno premoženje v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih. 
Stanovalci in zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov so dolžni sodelovati pri gašenju 
požara ter reševanju ljudi in premoženja. 
 
 
2. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 
2.1. 
Požarni red obravnava stanovanjske in poslovno stanovanjske objekte, ki so navedeni v prilogi seznamu. 
Ta požarni red ureja organiziranost varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih 
objektih v katerih lastnik oz. upravitelj je podjetje SPEKTER d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje ( v 
nadaljevanju besedila objekt ), ki opravlja svojo dejavnost in velja za stanovalce in zaposlene pri lastnikih 
oz. najemnikih poslovnih prostorov ter vse osebe, ki se iz kakršnih koli razlogov nahajajo v teh objektih ( v 
nadaljevanju besedila osebe ). Osebe imajo pravico in obveznost, da na temelju načela zaščite in načela 
tujega premoženja varujejo omenjeni objekt pred požarom. 
 
Lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskih objektih upravljavca SPEKTER d.o.o. 
Trbovlje v posameznih požarnih redih določijo le tiste vsebine, ki niso določene v tem požarnem redu.  
 
2.2. 
Določila Zakona o varstvu pred požarom, požarnega reda, veljavnih predpisov in drugih ukrepov varstva 
pred požarom ter danih ustnih navodil in zahtev odgovorne osebe za varstvo pred požarom morajo 
upoštevati in izvajati tudi druge pravne in fizične osebe, ki se v objektu nahajajo ali v njej opravljajo 
kakršne koli dejavnosti. 
 
2.3. 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v 
stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in 
poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je. Upravnik je v skladu s stanovanjskim 
zakonom pooblaščen, da v imenu lastnikov prostorov podpiše požarni red.  
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in 
poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno strokovno 
usposobljeno osebo. 
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Pooblaščena oseba je odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. 
Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom v 
večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.   
Uporabnik stanovanja je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. 
poslovno stanovanjskem objektu.  
Lastnik oz. najemnik poslovnih prostorov je odgovoren za organiziranje in izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom v poslovnih prostorih, katerih lastnik/najemnik je.  
Lastnik oz. najemnik poslovnih prostorov mora s sklepom določiti osebe – odgovorne osebe za 
gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz njegovih prostorov.  
 
*Minimalno število oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objekta: Iz 
Pravilnika o požarnem redu izhaja: Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora 
za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, 
odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. –Imenski seznam s sklepi o imenovanju 
se nahaja v arhivu lastnika oz. najemnika poslovnih prostorov. 
 
2.4. 
Osebe morajo izvajati ukrepe za varstvo pred požarom, ki jih določa zakon, predpisi, izdani na njegovi 
podlagi in požarni red ter sodelovati pri gašenju požara, reševanju ljudi in premoženja z orodjem ter 
drugimi sredstvi za gašenje. 
 
2.5. 
Vsaka oseba je dolžna varovati materialne dobrine in življenje ljudi in sicer: 
 da sodeluje pri normativnem urejanju organizacije varstva pred požarom ter določanju ukrepov za 

varstvo pred požarom, 
 da stalno uresničuje oziroma izvaja preventivne ukrepe za varstvo pred požarom,     
 da v primeru požara sodeluje pri njegovem gašenju in pomaga reševati ljudi in premoženje z vsemi 

razpoložljivimi sredstvi.  
Poleg te splošne obveznosti, ki jo ima vsaka oseba v objektu, pa ima v primeru požara upravnik še 
posebne naloge. 
 
2.6. 
V objektu mora biti organizirano strokovno in materialno usposobljeno požarno varstvo, ki je zmožno 
izvajati preventivne ukrepe za preprečevanje vzrokov požara, kakor tudi ukrepanje in gašenje v primeru 
požara ali druge nesreče.  
 
2.7. HIERARHIJA ODGOVORNOSTI OSEB V ZVEZI Z VARSTVOM PRED POŽAROM: 

 
Upravnik je v zvezi z varstvom pred požarom odgovoren, da: 
1. skrbi za razvoj celovitega varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, 
2. so za objekt in pripadajoče naprave in priprave v prostorih izdana ustrezna uporabna ali obratovalna 

dovoljenja, 
3. s pooblaščeno osebo sodeluje pri določanju preventivnih ukrepov požarnega varstva ukrepov ter z 

njimi seznani osebe v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, 
4. zagotovi redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja v skupnih prostorih, 
5. zagotovi redni  pregled gasilnih sredstev v skupnih prostorih, 
6. je pridobljeno potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite, ki je vgrajena v 

skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l.RS, št. 53/19), v 
skupnih prostorih, 

7. zagotovi redni tehnični nadzor vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, ki je vgrajena v skladu s 
Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l.RS, št. 53/19), v skupnih 
prostorih, 

8. pooblasti ustrezno strokovno usposobljeno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v 
prostorih stanovanjskega in poslovno stanovanjskega objekta, 

9. so v programu investicij in nabavi novih naprav vključeni ukrepi požarnega varstva, 
10. potrjuje program varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva, 
11. omogoča inšpekcijske preglede, po potrebi sodeluje pri teh pregledih, sodeluje pri ugotavljanju stanja 

varstva pred požarom, kakor tudi pri ugotavljanju vzrokov požara, eksplozije ali druge nesreče v 
prostorih stanovanjskega objekta, 

12. v ugotovljenih ali prijavljenih primerih kršenja določil požarnega reda v sodelovanju z lastniki 
stanovanj in lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov disciplinsko ali kako drugače ukrepa, 
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13. v primeru obvestila o poškodbi oz. uporabi gasilnega sredstva na to opozori pooblaščen servis, 
14. zagotovi predstavnikom stanovanjskega objekta, ključe vseh skupnih prostorov objekta, 
15. zagotovi da podstrešij in drugih skupnih prostorov ne morejo nenadzorovano uporabljati otroci ter 

druge osebe, 
16. zagotovi sistem odpiranja vrat, ki zagotovi stanovalcem v vsakem trenutku normalen izhod na 

požarna stopnišča, 
17. poskrbi za zunanjo ureditev okolice, saj mora le-ta omogočati v vsakem trenutku dovoz do vhoda 

intervencijskim vozilom ter tovornim ali dostavnim vozilom, 
18. poskrbi da so glavne in druge elektro omarice ter razvodne doze zaprte oz. je preprečen poseg v 

nevarno območje, 
19. poskrbi  da imajo svetilke v prostorih nameščena zaščitna stekla, 
20. poskrbi da uporabniki prostorov samovoljno ne nameščajo svetilk in drugih napeljav iz skupnih v 

lastne prostore, 
21. poskrbi da so izobešeni grafični prikazi znakov za alarmiranje ( za Trbovlje in Hrastnik z znakom za 

klor) z nujnimi napotki za ravnanje za vse osebe v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, 
22. poskrbi da so odpravljene pomanjkljivosti, ki se jih opazi pri pregledih sistemov aktivne požarne 

zaščite, strelovodov, električnih napeljav oz. instalacij, gasilnih sredstev, hidrantnega omrežja itd., 
23. poskrbi za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v zvezi z varstvom pred požarom, ki so bili 

ugotovljeni pri rednih pregledih v prostorih splošnega stanja varstva pred požarom, 
24. poskrbi da je zagotovljena v vsakem trenutku uporaba požarnega stopnišča, 
25. poskrbi da se požarno stopnišče redno čisti, da so zagotovljena brezhibna odpiranja vrat in dvižnih 

vzpenjalnih lestev na iztekih požarnih stopnišč, 
26. poskrbi da se redno čisti in urejajo prostori kolesarnic, sušilnic, jaškov in strojnice dvigala, 
27. v primeru požara oz. eksplozije odide na mesto požara ( če je le mogoče ) in posreduje vse potrebne 

podatke vodji intervencije, 
28. poskrbi za vodenje in izpolnjevanje ostalih evidenc in kontrolnih listov, ki so priloga požarnega reda, 
29. poskrbi za obnovo dotrajanih oznak opozoril, poti za umik v prostorih in intervencijskih poti, 
30. poskrbi da so označeni izhodi na požarna stopnišča, 
31. poskrbi da se kurilne naprave in kotlovnice vzdržujejo v skladu s predpisi, 
32. v primeru obvestila o požaru oz. eksploziji izpolni evidenčni list o požarih in eksplozijah, ki je priloga 

požarnega reda, 
33. poskrbi za vodenje in izpolnjevanje kontrolnih listov, ki so priloga požarnega reda, 
34. organizira oz. poskrbi za organiziranje požarne straže v primeru izvajanja vzdrževalnih ali drugih del 

v skupnih prostorih, kjer obstaja možnost nastanka požara, 
35. da osebam, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, 

predajo navodila za osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko 
povzročijo požar. 

 
Pooblaščena oseba je v zvezi z varstvom pred požarom odgovorna, da: 
1. z rednimi pregledi vsakih 12 mesecev ugotavlja splošno stanje varstva pred požarom ter možne 

potencialne vzroke požara, eksplozije ali druge nesreče v  prostorih objekta, 
2. v kolikor pri rednem pregledu ugotovi povečane možnosti požara oz. eksplozije izdela poročilo o tem 

in v njem določi ukrepe, ki jih je potrebno izvajati oz. zagotoviti, 
3. seznanja upravnika s stanjem varstva pred požarom, ugotovljenem pri rednem pregledu  ter o 

ukrepih, ki jih je potrebno izvajati oz. zagotoviti ter pripravi predlog za odpravo pomanjkljivosti, 
4. seznanja upravnika z ukrepi oz. stanjem varstva pred požarom v prostorih stanovanjskih in poslovno 

stanovanjskih objektih, 
5. po nalogu – naročilu upravnika poskrbi za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v zvezi z varstvom 

pred požarom, ki so bili ugotovljeni pri rednih pregledih v prostorih splošnega stanja varstva pred 
požarom, 

6. obravnava poročila inšpekcijskih in drugih organov ter v skladu s tem predlaga ustrezne ukrepe, 
7. po nalogu – naročilu upravnika poskrbi za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v zvezi z varstvom 

pred požarom, ki so jih ugotovili inšpekcijski in drugi organi, 
8. po nalogu – naročilu upravnika poskrbi za obnovo dotrajanih oznak opozoril. 

 
Lastnike oz. najemnike stanovanja upravnik seznani s tem dokumentom na sestanku hišnega sveta, na 
zboru etažnih lastnikov ali pri individualnih razgovorih upravnika z lastniki/najemniki stanovanj. 
 
Lastnik stanovanja je v zvezi z varstvom pred požarom odgovoren, da: 
1. seznani uporabnika stanovanja z določbami požarnega reda upravljavca, 
2. skrbi za razvoj celovitega varstva pred požarom v prostorih, katerih lastnik je, 
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3. so v programu investicij in nabavi novih naprav vključeni ukrepi požarnega varstva, 
4. potrjuje program varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva, 
5. omogoča inšpekcijske preglede, po potrebi sodeluje pri teh pregledih, sodeluje pri ugotavljanju stanja 

varstva pred požarom v stanovanjske, kakor tudi pri ugotavljanju vzrokov požara, eksplozije ali druge 
nesreče v prostorih katerih lastnik je, 

6. ne povzroča možnosti za nastanek požara ter da zapusti prostore v takšnem stanju, da ni možen 
nastanek požara, 

7. skrbi za čistočo skupnih prostorov, za proste evakuacijske poti in druge površine, namenjene gibanju 
ljudi, za prost dostop do vseh stranskih izhodov in požarnih stopnišč, do vseh gasilnih sredstev in 
opreme, ter do glavnih stikal za izklop električne energije, glavnih ventilov za vodo, 

8. upošteva vse opozorilne znake, 
9. obvešča upravnika o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile požar v 

skupnih prostorih, 
10. v primeru požara organizira akcijo gašenja in ukrepa po navodilih za ravnanje v primeru požara, 
11. opozarja druge osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali neupoštevanja drugih 

določil požarnega varstva, 
12. zagotovi da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih 

tekočin, 
13. zagotovi da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter 

navlako. 
14. ne spreminja namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
15. ne uporablja odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca, 
16. ne pregrajuje samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalaga oz. zaparkira prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na postavitvenih površinah 

ob objektu,  
18. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih 

prostorih,  
19. v primeru izvajanja oz. opozorila da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanju, kjer 

obstaja možnost nastanka požara, da organizira požarno stražo, 
20. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih 

prostorih, kjer obstaja možnost nastanka požara, da bo organiziral požarno stražo, 
21. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
22. v ugotovljenih ali prijavljenih primerih kršenja določil tega požarnega reda v sodelovanju z drugimi 

lastniki ter upravnikom disciplinsko ali kako drugače ukrepa. 
 
Lastnik oz. najemnik poslovnih prostorov je v zvezi z varstvom pred požarom odgovoren, da: 
1. se seznani s požarnim redom upravljavca in njegovimi prilogami, (Omenjen požarni red ima upravnik 

na svoji internetni strani.) 
2. seznani najemnika/ zaposlene z določbami požarnega reda upravljavca, 
3. skrbi za razvoj celovitega varstva pred požarom v prostorih, katerih lastnik oz. najemnik je, 
4. so v programu investicij in nabavi novih naprav vključeni ukrepi požarnega varstva, 
5. potrjuje program varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva, 
6. omogoča inšpekcijske preglede, po potrebi sodeluje pri teh pregledih, sodeluje pri ugotavljanju stanja 

varstva pred požarom, kakor tudi pri ugotavljanju vzrokov požara, eksplozije ali druge nesreče v 
prostorih katerih lastnik oz. najemnik je, 

7. ne povzroča možnosti za nastanek požara ter da zapusti prostore v takšnem stanju, da ni možen 
nastanek požara, 

8. skrbi za čistočo skupnih prostorov, za proste evakuacijske poti in druge površine, namenjene gibanju 
ljudi, za prost dostop do vseh stranskih izhodov in požarnih stopnišč, do vseh gasilnih sredstev in 
opreme, ter do glavnih stikal za izklop električne energije, glavnih ventilov za vodo, 

9. upošteva vse opozorilne znake, 
10. obvešča upravnika o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile požar v 

skupnih prostorih, 
11. v primeru požara organizira akcijo gašenja in ukrepa po navodilih za ravnanje v primeru požara, 
12. opozarja druge osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali neupoštevanja drugih 

določil požarnega varstva, 
13. zagotovi da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter 

navlako, 
14. ne spreminja namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
15. ne uporablja odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v skupnih prostorih brez pisnega dovoljenja 

upravljavca, ter poskrbeti za izvajanje požarne straže s strani za gašenje usposobljene osebe. 
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16. ne pregrajuje samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalaga oz. zaparkira prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na postavitvenih površinah 

ob objektu,  
18. s strani ustrezno usposobljenih oseb pridobi (naroči) izdelavo programa usposabljanja zaposlenih iz 

varstva pred požarom, 
19. potrdi program usposabljanja zaposlenih iz varstva pred požarom, 
20. organizira usposabljanje zaposlenih na področju varstva pred požarom in evakuacije po potrjenem 

programu, 
21. določi osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz svojih prostorov. 

Število oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije mora biti skladno z 
zakonskimi zahtevami!!  

22. pisno obvesti upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v prostorih, kjer obstaja 
možnost nastanka požara in si pridobiti pisno dovoljenje, ter poskrbeti za izvajanje požarne straže s 
strani za gašenje usposobljene osebe, 

23. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
24. v ugotovljenih ali prijavljenih primerih kršenja določil tega požarnega reda v sodelovanju z drugimi 

lastniki stanovanji in lastniki/najemniki poslovnih prostorov ter upravnikom disciplinsko ali kako 
drugače ukrepa. 

 
Osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objekta, imajo v zvezi z 
varstvom pred požarom naslednje naloge in odgovornosti: 
1. skrbijo za red in čistočo prostorov v katerih delajo in drugih prostorov v objektu, za proste 

transportne in prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih 
sredstev in druge opreme, ter do glavnih stikal,  

2. vizualno nadzirajo, ali je vsa nameščena oprema, naprave in druga sredstva za preprečevanje in 
gašenje požara stalno na določenih mestih, dostopna in v brezhibnem stanju, 

3. opozarjajo zaposlene na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali nespoštovanja določil 
požarnega reda, 

4. poskrbijo za zunanjo ureditev okolice, saj mora le-ta omogočati v vsakem trenutku dovoz do vhoda 
intervencijskim vozilom, 

5. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
6. organizirajo gašenje, reševanje in evakuacijo zaposlenih do zbirnega mesta v primeru požara ali 

druge nesreče, 
7. v primeru požara izklopijo električni tok in ventilacijo v objektu, 
8. v primeru požara obvestijo center za obveščanje (gasilci, reševalci) na tel. 112, 
9. obveščajo lastnika oz. najemnika poslovnih prostorov o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih 

opazijo in ki bi lahko povzročile nastanek požara ali preprečile učinkovito gašenje, 
10. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu 

s požarnim redom, 
11. se individualno seznanjajo s problematiko in spremembami s področja varstva pred požarom na 

svojem področju, 
12. so seznanjeni z vsemi požarno nevarnimi lastnostmi snovmi na svojem področju, ter z nevarnostmi, 

ki iz tega izhajajo in njihovimi posledicami v primeru nepravilnih postopkov,  
13. v primeru uporabe gasilnega sredstva oziroma če opazijo, da je bilo uporabljeno ali poškodovano o 

tem takoj obvestijo lastnika oz. najemnika poslovnih prostorov. 
 
Uporabniki stanovanj, stanovalci in drugi obiskovalci so v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, da: 
1. skrbijo za čistočo skupnih in drugih prostorov, za proste transportne in prehodne površine,    

namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih 
stikal in ventilov,   

2. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
3. poznajo in opravljajo svoje zadolžitve v primeru požara, 
4. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
5. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
6. obvestijo lastnika stanovanja o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko 

povzročile nastanek požara ali preprečile učinkovito gašenje, 
7. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu 

s požarnim redom upravnika skupnih prostorov, 
8. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge 

nesreče, 
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9. opozarjajo sostanovalce in obiskovalce na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali 
nespoštovanja določil požarnega reda upravnika,  

10. zagotovijo da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih 
tekočin, 

11. zagotovijo da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter 
navlako, 

12. ne spreminjajo namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
13. ne uporabljajo odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca,  
14. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela,  
15. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v prostorih, kjer obstaja 

možnost nastanka požara, da bo organiziral požarno stražo, 
16. ne pregrajujejo samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalagajo oziroma zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na površinah ob 

objektu, ki so za to določena,  
18. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
19. v primeru uporabe gasilnega sredstva v prostorih oziroma če opazijo, da je bilo uporabljeno ali 

poškodovano o tem takoj obvestijo lastnika prostorov ta pa upravnika. 
 
Zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov, so v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, 
da: 
1. skrbijo za čistočo prostorov v katerih delajo in skupnih prostorov v poslovno stanovanjskem objektu, 

za proste transportne in prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh 
izhodov, gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih stikal,   

2. se seznanijo z določbami požarnega reda upravnika, 
3. opozorijo lastnika oziroma najemnika poslovnih prostorov, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga 

dela v skupnih prostorih, kjer obstaja možnost nastanka požara, da bo pisno opozoril upravnika in  
organiziral požarno stražo,  

4. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu 
s požarnim redom upravnika skupnih prostorov, 

5. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
6. se pred vstopom v objekt seznanijo z določbami požarnega reda, 
7. poznajo in opravljajo svoje zadolžitve v primeru požara, 
8. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
9. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
10. obvestijo lastnika oziroma najemnika poslovnih prostorov o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih 

opazijo in ki bi lahko povzročile nastanek požara ali preprečile učinkovito gašenje, 
11. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu 

s požarnim redom, 
12. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge 

nesreče, 
13. ne spreminjajo namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
14. ne uporabljajo odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v skupnih prostorih brez pisnega dovoljenja 

upravljavca, 
15. ne pregrajujejo samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
16. ne zalagajo oz. zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na postavitvenih 

površinah ob objektu,  
17. opozarjajo druge osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali nespoštovanja določil 

požarnega reda, 
18. v primeru uporabe gasilnega sredstva v skupnih prostorih oziroma če opazijo, da je bilo uporabljeno 

ali poškodovano o tem takoj obvestijo lastnika oziroma najemnika poslovnih prostorov. 
 
Obiskovalci in drugi gosti so v primeru požara, v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, da: 

1. skrbijo za čistočo prostorov katere obiščejo in drugih prostorov v objektu, za proste transportne in 
prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev in 
opreme ter do glavnih stikal,   

2. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
3. se pred vstopom v objekt seznanijo z določbami požarnega reda, 
4. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
5. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
6. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge 

nesreče, 
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7. ne zalagajo oziroma zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na površinah ob 
objektu, ki so za to določena. 

 
Izvajalci del so v primeru požara, v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, da: 
1. skrbijo za čistočo prostorov katere obiščejo in drugih prostorov v objektih, katerih upravnik je 

SPEKTER d.o.o., za proste transportne in prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost 
dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih stikal,   

2. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
3. se pred vstopom v objekt seznanijo z določbami požarnega reda, 
4. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
5. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
6. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge 

nesreče, 
7. ne zalagajo oziroma zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na površinah ob 

objektu, ki so za to določena. 
za osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar*: 

1. pred začetkom dela morajo poskrbeti za ustrezne ukrepe varstva pred požarom, 
2. pred začetkom opravljanja požarno nevarnih del (uporaba odprtega ognja, iskrečega orodja idr.) si 

morajo pridobiti pisno dovoljenje upravnika (glej evidenčni list za izvajanje požarne straže z 
opomnikom), ter poskrbeti za izvajanje požarne straže. 

3. zagotavljati proste prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh izhodov, 
gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih stikal, 

4. zapustijo objekt v takšnem stanju, da je izključena možnost za nastanek požara. 
 
*Navodila za lastnike stanovanj, najemnike stanovanj in  osebe, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki 
lahko povzročijo požar so v sklopu prilog požarnega reda. 
 
3. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 
3.1. 
Na vseh posegih v objektih se mora delo organizirati tako, da ne predstavlja nevarnosti za nastanek 
požara. 
V kolikor se bo v prostorih uporabljajo odprt ogenj ali orodje, ki iskri morajo lastniki oz. najemniki 
prostorov pisno o tem obvestiti upravnika, da se organizira požarno stražo. 
Stanovalci ter zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov in drugi obiskovalci smejo 
zapustiti objekt ali prostor, v katerem se nahajajo samo takrat, ko se prepričajo o izključitvi možnosti za 
nastanek požara. 
Nevarne snovi, materiale, tekočine in naprave je potrebno zamenjati z manj nevarnimi za požare, 
eksplozije ali druge nevarnosti. 
 
3.2. 
Gasilniki, hidrantne omarice in elektro omarice morajo biti vidno označeni s standardnimi oznakami. Na ta 
mesta se ne sme ničesar odlagati ali shranjevati. 
 
3.3. 
V vsaki etaži večstanovanjske stavbe se namesti najmanj en gasilnik s 6 EG, pri čemer razdalja med 
gasilnikom in vhodom v posamezno stanovanje ne sme biti daljša od 20 m.  
Za skupne prostore večstanovanjskih in poslovnih prostorov se mora izdelati Izračun količine in 
namestitve gasilnikov, če ni s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.l.RS, št. 67/05) 
drugače določeno.  
V prostorih obravnavanih objektov se morajo namestiti gasilniki v skladu z dokumentom Izračun količine 
in določitev namestitve gasilnikov.  Vrsta in število gasilnikov je prilagojena požarni ogroženosti objekta.  
 
3.4. 
Gasilniki morajo biti postavljeni na označenih dobro vidnih in lahko dostopnih mestih, kjer so varni pred 
poškodovanjem in vremenskimi vplivi. Višina prijema gasilnika mora biti med 80 in 120 cm.  
Prestavljanje gasilnikov z določenega in označenega mesta je prepovedano. 
 
3.5. 
Dostop do gasilnih sredstev in evakuacijske poti morajo biti v vsakem trenutku proste ter nezaložene. 
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3.6. 
Redni tehnični nadzor in vzdrževanje gasilnih sredstev (gasilniki, hidranti) v skupnih prostorih, ter 
ugotavljanje njihove brezhibnosti opravlja pooblaščeno podjetje oziroma servis in sicer skladno z navodili 
proizvajalca. Za organiziranje rednega tehničnega nadzora in vzdrževanje gasilnih sredstev skrbi 
upravnik oz. pooblaščena oseba. 
 
3.7. 
Za novo zgrajena hidrantna omrežja si mora uporabnik pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema, 
s strani osebe, ki ima pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za preizkus 
hidrantnih omrežij. 
 
3.8. 
Upravnik mora zagotoviti redni tehnični nadzor notranjega hidrantnega omrežja in zunanjega hidrantnega 
omrežja, v kolikor le-to sodi k stanovanjskemu oz. poslovno stanovanjskemu objektu torej ni del javnega 
hidrantnega omrežja o čemer se vodi evidenca (hidrantni listi).  
 
3.9. 
Za sisteme aktivne požarne zaščite kot npr.: sistemi za odkrivanje in javljanje požara;  sistemi za 
odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku; sistemi za nadzor dima in toplote; gasilni sistemi s 
tekočim, plinastim ali z drugim gasilom; varnostna razsvetljava; drugi sistemi aktivne požarne zaščite, ki v 
objekt niso vgrajeni zaradi izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom, kot predpisuje Pravilnik 
o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 53/19)   lastniku ali uporabniku 
objekta ni treba pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju za te vgrajene sisteme. 
 
3.10. 
Za sisteme aktivne požarne zaščite kot npr.: sistemi za odkrivanje in javljanje požara;  sistemi za 
odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ali par v zraku; sistemi za nadzor dima in toplote; gasilni sistemi s 
tekočim, plinastim ali z drugim gasilom; varnostna razsvetljava; drugi sistemi aktivne požarne zaščite, ki 
so v objekt vgrajeni zaradi izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom, kot predpisuje Pravilnik 
o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 53/19)  je lastniku ali uporabniku 
objekta  treba pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju za te vgrajene sisteme. 
 
3.11. 
Če lastnik ali uporabnik objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, nima na voljo 
dokumentacije o gradnji objekta, ki se nanaša na vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, mora pred 
preizkusom pridobiti strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Če iz 
tako izdelane presoje izhaja, da je sistem aktivne požarne zaščite v objektu vgrajen na podlagi tehničnih 
rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom, kot je določeno v 
prvem odstavku 2. člena Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 
53/19), je lastnik ali uporabnik objekta zavezanec in mora pred preizkusom pridobiti tudi drugo 
dokumentacijo o vgrajenem sistemu, ki je potrebna za pregled izvedenega stanja in praktični preizkus 
delovanja. 
 
3.12. 
Tehnični nadzor nad delovanjem sistemov aktivne požarne zaščite, za katere je potrebno pridobiti potrdila 
o brezhibnem delovanju, je potrebno opravljati v skladu z navodili proizvajalca oz. vgraditelja sistema.  
Za ugotaljvanje brizhibnosti je smiselno izvajati redni tehnični nadzor tudi nad sistemi aktivne požarne 
zaščite, za katere ni potrebno pridobiti potrdila o brezhibnem delovanju. 
O pregledu in preizkusu ter o opravljenem nadzoru je potrebno voditi evidenco, ki je priloga požarnega 
reda. Za organiziranje rednega tehničnega nadzora je zadolžen upravnik. 
 
3.13. 
Pooblaščena oseba izvaja kontrolne preglede po objektih vsakih 12 mesecev na podlagi česar izpolni 
kontrolni list, ki je priloga tega požarnega reda. Ob teh pregledih preverja stanje požarne varnosti v 
objektih ter preverja zadostnost in stanje gasilnih tehničnih sredstev. 
 
3.14. 
Vse instalacije morajo biti izvedene skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter projektno 
dokumentacijo. 
Vse instalacije ter napeljave za prezračevanje v prostorih morajo biti izdelane tako, da ne predstavljajo 
nevarnosti za požar. 
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Prav tako naprave in priprave, ki so priključene na napeljave v prostorih ne smejo predstavljati nevarnosti 
za požar. Napeljave iz drugega odstavka tega člena lahko vzdržuje samo strokovno usposobljena oseba. 
 
3.15. 
Upravnik oz pooblaščena oseba izpolnjuje evidence v prilogah požarnega reda. 
 
3.16. 
Izvajati je potrebno redne meritve električnih inštalacij v stavbah pri čemer se upošteva 11. Člen 
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št.41/09,2/12,61/17). 
Upravnik je v skladu s pooblastili tudi dolžan prevzeti skrb za izvedbo in evidentiranje dejanj 10.člena 1 
odstavka omenjenega pravilnika. 
 
3.17. 
Izvajati je potrebno redne meritve strelovodnih napeljav na objektih, ki so opremljeni s strelovodi. Rok 
izvajanja meritev je odvisna od vrste, namembnosti in stanja objekta. Po opravljenih meritvah izda 
izvajalec del poročilo o opravljenih meritvah. O meritvah je potrebno voditi evidenco, ki je priloga 
požarnega reda. 
 
3.18. 
V vseh skupnih in poslovnih prostorih je prepovedano kajenje, kar mora biti ustrezno označeno. 
 
3.19. 
V vseh prostorih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov je prepovedana uporaba odprtega 
ognja in orodja, ki iskri (npr. varjenje, brušenje, rezanje itd.). 
 
3.20. 
Pri opravljanju vzdrževalnih ali drugih vročih delih v prostorih objektov, kjer obstaja možnost nastanka 
požara (varjenje, brušenje), je potrebno izvajati požarno stražo. Pred začetkom opravljanja takih del je 
izvajalec takšnih del –ali izvajalec ali najemnik ali lastnik prostorov- dolžan o tem predhodno pisno 
obvestiti upravnika in si pridobiti pisno dovoljenje, ter poskrbeti za izvajanje požarne straže s strani 
gasilcev oz. za gašenje usposobljene osebe. Glej evidenčni list za požarno stražo z opomnikom. 
Požarno stražo v objektih z več kot 100 uporabnikov lahko opravljajo le gasilci, skladno z 2. točko 37. 
člena Zakona o Varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007, 9/2011), ki pravi da v požarno bolj ogroženih 
objektih, kjer obstaja srednja  ali povečana požarna ogroženost, in objektih, v katerih se zbira več ljudi, 
lahko požarno stražo opravljajo le gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju objekta. 
 
3.19. 
Gorljivi predmeti in snovi morajo biti odmaknjeni od vseh vrst grelnih elementov, dimovodov, električnih 
naprav, svetil in vodov najmanj 60 cm. 
 
3.20. 
V stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih ni dovoljeno uporabljati grelnih elementov z odprtimi in 
nezavarovanimi grelnimi površinami kot so nezavarovane električne spirale, žice in nezavarovani plinski 
grelniki.  
 
3.21. 
Vse osebe, ki uporabljajo električne podaljške in druge električne naprave, so osebno odgovorne, da so 
le te nepoškodovane, namensko uporabljene in po uporabi izklopljene iz omrežja.  
 
4. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI 
 
4.1. 
Gorljivi predmeti in snovi morajo biti odmaknjeni od vseh vrst grelnih elementov, dimovodov, električnih 
naprav, svetil in vodov najmanj 60 cm. 
 
4.2. 
Hodniki ne smejo biti založeni s kartonskimi škatlami, cvetličnimi koriti, omarami in drugimi predmeti, ki 
lahko ovirajo evakuacijo iz objekta.  
Iz skupnih prostorov se morajo vsakodnevno odstranjevati vse gorljive snovi. 
 
4.3. 
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V vseh prostorih je prepovedano nenamensko odlaganje in skladiščenje snovi, zaradi katerih lahko pride 
do povečane požarne obremenitve in požarne ogroženosti. 
 
 
 
5. PODATKI O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV 
 
5.1. 
Podatki o predvidenem številu ljudi v posameznih objektih so navedeni v tabeli, ki je priloga tega 
požarnega reda. 
 
6. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV, ELEKTRIČNIH, 
    PLINSKIH NAPRAV IN DRUGIH VIROV VŽIGA 
 
6.1. 
 

NEVARNOST UKREP 
ZA IZVAJANJE UKREPA 

ZADOLŽEN 

Požar zaradi udara strele 
Redno izvajanje pregledov in 

meritev strelovodnih naprav, ter 
sprotno odpravljanje napak 

upravnik 

Požari na plinskih napravah 
Redno izvajanje pregledov 

plinskih naprav in instalacij, ter 
sprotno odpravljanje napak 

Lastnik stanovanja 
Lastnik oz. najemnik poslovnih 

prostorov 
Upravnik 

Požari na delovni opremi 

Izvajati redne preglede in 
vzdrževanje naprav skladno z 
navodili proizvajalca delovne 

opreme 

Upravnik  
Lastnik stanovanja 

Lastnik oz. najemnik poslovnih 
prostorov 

Požari na električni napeljavi 
Redno izvajanje pregledov elektro 
instalacij, ter sprotno odpravljanje 

napak 

Lastnik stanovanja 
Lastnik oz. najemnik poslovnih 

prostorov 
Upravnik 

Požari na električnih napravah 

Redno izvajanje pregledov 
električnih naprav in instalacij, ter 

sprotno odpravljanje napak 

Lastnik stanovanja 
Lastnik oz. najemnik poslovnih 

prostorov 

Pravočasna izključitev električnih 
naprav 

Lastnik stanovanja 
Lastnik oz. najemnik poslovnih 

prostorov 

Neodstranjeni gorljivi odpadki 
Ločeno zbiranje in odstranjevanje 

iz prostorov stanovanjskih  oz. 
poslovno stanovanjskihobjektov 

vse osebe, ki se stalno ali 
začasno nahajajo na  območju 
ali v stanovanjskih oz. poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih 
upravnik je SPEKTER d.o.o. 

Kajenje Upoštevati prepoved 

vse osebe, ki se stalno ali 
začasno nahajajo na  območju 
ali v stanovanjskih oz. poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih 
upravnik je SPEKTER d.o.o. 

Uporaba grelnih elementov z 
odprtimi in nezavarovanimi 
grelnimi površinami kot so 

nezavarovane električne spirale, 
žice in nezavarovani plinski 

grelniki. 

Upoštevati prepoved 

vse osebe, ki se stalno ali 
začasno nahajajo na  območju 
ali v stanovanjskih oz poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih 
upravnik je SPEKTER d.o.o. 

Uporaba odprtega ognja oz. 
iskrečega orodja  

 
Upoštevati prepoved  

 
 

vse osebe, ki se stalno ali 
začasno nahajajo na  območju 
ali v prostorih stanovanjskih oz. 

poslovno stanovanjskih objektov, 
katerih upravnik je SPEKTER 
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d.o.o. 

Uporaba odprtega ognja oz. 
iskrečega orodja  

Zavarovati okolico in zagotoviti 
izvajanje požarne straže 

osebe, ki v objektu občasno 
opravljajo storitvene ali druge 
dejavnosti, ki lahko povzročijo 

požar in upravnik 
 
 
7. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO 
 
7.1. 
Prehodne površine, namenjene gibanju ljudi morajo biti vedno proste zaradi dostopa do vseh izhodov,  
tako da omogočajo, da osebe po najkrajši poti zapustijo ogroženo mesto in odidejo na prosto oz. na 
drugo varno mesto. 
 
7.2. 
Evakuacijske poti morajo biti označene in v vsakem trenutku proste ter nezaložene. 
 
7.3. 
Stalno je potrebno zagotavljati proste dovozne površine do posameznega objekta. Upoštevati prepoved 
parkiranja oz. odlaganja materiala na dovoznih površinah in intervencijskih poteh. 
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« 
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.  
Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za 
gasilska vozila«.  
Zbirno mesto, določeno z načrtom evakuacije, mora biti v načrtu evakuacije in na prostem, kjer je to 
možno, označeno z znakom, ki je določen v Pravilniku o požarnem redu. 
 
7.4. 
V primeru požara, oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (na svojem 
področju), izvaja ukrepe gašenja začetnega požara in izvaja ukrepe za varno evakuacijo oseb iz objekta 
do zbirnega mesta.  
 
8. DRUGI PREVENTIVNI IN AKTIVNI UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 
OBJEKTI Z VGRAJENO FOTOVOLTAIČNO ELEKTRARNO-evidnečni list s seznamom objektov 
 
8.1. 
Upravnik poskrbi, da je za objekte z vgrajeno fotovoltaično elektrarno, izdelan Požarni načrt, kateri je 
dostavljen tudi gasilcem, ki pokrivajo to območje.   
 
8.2. 
Upavnik poskrbi da se večstanovanjski objekt z vgrajeno fotovoltaično elektrarno nedvoumno označi. 
 
 
9. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
9.1. 
- Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil mora opozoriti 

okolico z glasnim vzklikom >POŽAR< 
- Izklopiti vse električne naprave (izklop glavnega električnega stikala in ventilacijo), zapreti vsa vrata, 

da se prepreči širjenje ognja, ter odstraniti vse požarno nevarne snovi v kolikor je to še mogoče. 
- Glede na svojo usposobljenost poskušati nevarnost odstraniti oziroma ogenj pogasiti, če to lahko 

storite brez nevarnosti zase in za druge. 
Za gašenje začetnih (manjših) požarov v prostoru uporabite razpoložljive ročne gasilnike na prah (S) ali 
ogljikov dioksid (CO2). 
 
9.2. 
V primeru večjega požara lahko po izključitvi električne napetosti celotnega objekta uporabite notranje 
zidne hidrante s pripadajočo opremo. Če požara ne morate pogasiti, zapustite nevarno območje in 
obvestite gasilce (center za obveščanje) na telefonsko številko 112, in vse prisotne v objektu.  
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Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 
sporočeno: 
 KJE GORI (točni podatki o kraju požara) 
 KAJ GORI (podatki o objektu, materialu in drugo) 
 ALI SO OGROŽENA ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA 
 OBSEG POŽARA 
 SVOJE IME IN PRIIMEK TER ŠT. TELEFONA, S KATEREGA KLIČE 
 
9.3. 
V primeru požara v stanovanjskih oz. poslovno stanovanjskih objektih je treba zapreti vsa okna in vrata, 
da bi onemogočili dovod zraka in širjenje ognja. Prav tako je treba po potrebi izklopiti električni tok, 
ventilacijo in ostale medije, ki se transportirajo po instalacijah ter odstraniti požarno nevarne snovi iz 
prostorov, v kolikor pogoji to še dopuščajo. 
 
9.4. 
Oseba, ki odkrije požar, mora takoj vse prisotne z glasom obvestiti o nastali nevarnosti.  
 
9.5. 
Upravnik mora v primeru požara poskrbeti za izklop električnega toka in drugih medijev. 
 
9.6. 
Do prihoda gasilcev je potrebno organizirati mirno evakuacijo vseh prisotnih na zbirno mesto ter pričeti z 
gašenjem požara, v kolikor razmere to še dopuščajo ( če se ogenj ni že preveč razširil ).  
 
9.7. 
Organizacijo in akcijo gašenja požara v objektu vodi poveljnik gasilske čete, v njegovi odsotnosti pa 
njegov namestnik. 
 
9.8. 
Vsi uporabniki prostorov so v primeru požara zadolženi, da poskrbijo za evakuacijo sosedov in drugih 
obiskovalcev, če to lahko storijo brez nevarnosti zase in za druge. Evakuacija je možna na zbirno mesto, 
ki je določeno v izvlečkih požarnega reda. 
 
9.9.  
Uporabnik prostorov, kjer je prišlo do požara, ne glede na velikost, je dolžan obvestiti o tem upravnika. 
 
9.10. 
Po vsakem požaru, ne glede na velikost, mora upravnik  izpolniti evidenčni list o požaru, skušati ugotoviti 
vzrok požara in določiti potrebne ukrepe za odpravo vzroka nastanka požara. 
 
9.11. 
V objektu z nameščeno fotovoltaično napravo mora klicatelj v primeru požara opozoriti, da je na strehi 
objekta energetska naprava. 
 
 
10. VRSTE IN NAČINI USPOSABLJANJA 
 
10.1. USPOSABLJANJE – SEZNANITEV UPORABNIKOV OBJEKTOV (STANOVALCEV)- ZA 
VARSTVO PRED POŽAROM  
 
10.1. 
Upravnik mora biti seznanjen predvsem z: 
 nevarnostmi za nastanek požara ali eksplozije, ki pretijo v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih 
objektih, 
 preventivnimi ukrepi, normativi, standardi ter s tehničnimi  predpisi za varstvo pred požarom, 
 opremo, napravami in drugimi sredstvi za varstvo pred požarom in uporabo sredstev za gašenje 

začetnih požarov. 
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10.2. 
Upravnik zagotovi seznanitev uporabnikov objektov (stanovalcev) o stanju požarne varnosti v objektih in 
ukrepih za preprečevanje nastanka požara. 
Upravnik zagotovi seznanitev uporabnikov objektov (stanovalcev) z navodili, ki izhajajo iz požarnega 
reda. 
 
10.2. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM  
 
10.2.1.  
Lastnik oz. najemnik poslovnih prostorov izvede/organizira usposabljanje svojih zaposlenih v skladu s 
tem požarnim redom. 
 
10.2.2. 
Vsak zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov, ki prvič nastopi na delo mora biti pred 
pričetkom dela seznanjen predvsem z: 
 pogoji na delovnem mestu, 
 nevarnostmi za nastanek požara ali eksplozije, 
 preventivnimi ukrepi za varstvo pred požarom, 
 opremo, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom in uporabo sredstev za gašenje 

začetnih požarov. 
 
10.2.3. 
Vsi zaposleni pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov morajo biti seznanjeni in poučeni o varstvu 
pred požarom v skladu s potrjenim programom usposabljanja pri pooblaščenem izvajalcu usposabljanja.  
Usposabljanje se izvaja ob nastopu na delo, premestitvi na drugo delovno mesto, spremembi ali uvajanju 
nove tehnologije in periodično.  
 
10.2.4. 
Vsak delavec mora imeti pozitivno opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom. 
Uspeh preverjanja znanja zaposlenega se oceni z »je opravil« ali »ni opravil«. 
 
10.2.5. 
Periodično usposabljanje in preverjanje znanja iz varstva pred požarom se izvaja po programu 
usposabljanja. 
 
10.2.6. 
Vsak delavec pri lastnikih oz. najemnikih poslovnih prostorov se je dolžan udeležiti usposabljanja in 
preizkusa znanja iz varstva pred požarom. Evidenco o usposabljanju in rokih za obnavljanje znanja iz 
varstva pred požarom vodi lastnik oz. najemnik poslovnih prostorov in izvajalec usposabljanja. 
 
10.3. UPOSABLJANJE IN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA GAŠENJE USPOSOBLJENIH OSEB 
 
10.3.1.  
Upravnik se je odločil, da ne bo usposobil svojih zaposlenih - oseb, ki lahko izvajajo požarno stražo. 
 
10.4. USPOSABLJANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE 
EVAKUACIJE 
 
10.4.1. 
Usposabljanje se izvaja ob določitvi s strani delodajalca, premestitvi na drugo delovno mesto, spremembi 
ali uvajanju nove delovne tehnologije ter se periodično obnavlja v skladu s programom usposabljanja na 
največ tri leta. 
 
10.4.2. 
Usposabljanje osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvede s 
posebnim usposabljanjem ali v okviru rednega usposabljanja iz varstva pred požarom. 
 
10.4.3.  
Vsak delavec – oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije mora imeti 
pozitivno opravljeno usposabljanje v skladu s programom usposabljanja. 
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10.4.3. 
Vsak delavec - oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se je dolžan 
udeležiti usposabljanja in preizkusa znanja. Evidenco o usposabljanju in rokih za obnavljanje znanja iz 
varstva pred požarom vodita ravnateljica in izvajalec usposabljanja v skladu z 10.členom Pravilnika o 
usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.  
 
10.5. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE 

 
10.5.1. 
Ker ima upravnik v upravljanju tudi objekte v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi, je v teh objektih 
potrebno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije.  
 
10.5.2 
Upravnik je dolžan organizirati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije stanovalcev. 
 
10.5.2.  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE STANOVALCEV 
 
10.5.2.1. 
Praktično usposabljanje stanovalcev za izvajanje evakuacije se izvaja enkrat letno, lahko pa se uporabijo 
naslednji načini neobveznega usposabljanja: 

 usposabljanje v sklopu meseca požarne varnosti, 
 usposabljanje na zboru etažnih lastnikov, 
 individualni razgovori z lastniki/najemniki stanovanj, 
 usposabljanje na sestankih hišnega sveta. 

Namen usposabljanja je ugotoviti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro 
evakuacijo iz objekta, praktično usposobiti lastnike in najemnike, kako ukrepati v primeru požara, 
ugotoviti, kje so se v izvedbi evakuacije iz objekta pojavile pomanjkljivosti in le-te odpraviti, da bi bila 
evakuacija oseb iz objekta čim hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita. 
 
Prisotni na usposabljanju lahko: 

 pregledajo prostore objekta,  
 pregledajo evakuacijske poti,  
 pregledajo gasilna sredstva,  
 pregleda aktivno požarno zaščito,  
 pregledajo vsi možni izhodi, 
 ugotovijo ali so evakuacijske poti proste, 
 ugotovijo ali so gasilna sredstva založena, 
 izvedejo pregled okolice objekta, 
 pregledajo postavitvene površine za gasilce, 
 opravijo ogled zbirnega mesta, 
 izvedejo praktično vajo evakuacije. 

O poteku usposabljanja za izvajanje evakuacije se vodi zapisnik z opisom izvedbe, s seznamom 
sodelujočih itd.  
 
 
10.5.3.  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE ZAPOSLENIH V POSLOVNO 
STANOVANJSKIH OBJEKTIH Z VEČ KOT 100 UPORABNIKI 
 
10.5.3.1. 
Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije zaposlenih, v poslovnih prostorih objektov, kjer se lahko 
zbere preko 100 uporabnikov, se izvaja enkrat letno.  
 
Pri usposabljanju sodeluje vodstvo podjetja  in ostali zaposleni ter osebe, odgovorne za gašenje začetnih 
požarov in izvajanje evakuacije.  
 
Namen vaje je ugotoviti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno in hitro evakuacijo iz 
objekta, praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru požara, ugotoviti, kje so se v izvedbi 
evakuacije iz objekta pojavile pomanjkljivosti in le-te odpraviti, da bi bila evakuacija oseb iz objekta čim 
hitrejša ter čim bolj varna in učinkovita. 
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Priloga 1 

KONTROLNI LIST OPREME, NAPRAV IN DRUGIH SREDSTEV 
ZA VARSTVO PRED POŽAROM 

Objekt:    Kontrolo izvedel: 
 

 

 

Upravnik:  Odgovorna oseba upravnika: 
SPEKTER d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje     

                                                      Kontrolni list št.:    Datum:    

     

Zap.š
t. 

Periodične kontrole opreme, 
naprav, sredstev, 

nepravilnosti in potencialnih 
nevarnosti 

DA NE 
OPOMBE: 
1. mesto in vrsta nepravilnosti               4. odgovorni za odpravo nepravilnosti 
2. predlog za odpravo nepravilnosti       5. rok za odpravo nepravilnosti 
3. način odprave nepravilnosti               6. eventualni nadomestni ukrepi 

1. 

SPLOŠNO STANJE 

   

evakuacijske poti (proste) 

dovozne površine za gasilce (proste)  

izvlečki požarnega reda (izobešeni) 

alarmni znaki (izobešeni) 

načrti evakuacije (izobešeni) 

instalacije (vodne, dimne...) (nepoškodovane)  

požarne stopnice (proste) 

2. 
ODPADKI 

   
odstranjevanje 

3. 
OKOLICA OBJEKTA 

   
poti za intervencijo (proste) 

4. 
SPLOŠNA IN POSEBNA NAVODILA 

   
prepoved kajenja(se upošteva) 

5. 

GASILNA SREDSTVA 

   
Gasilniki (nameščeni,pregledani) 

hidranti(ustrezni,pregledani) 

sistem aktivne požarne zaščite(ustrezni)  

6. 

ELEKTRO  

  

 
el. Instalacije (nepoškodovane)  

 

razvodne doze (nepoškodovane)  

Stikala (nepoškodovana)  

Svetilke (nepoškodovane)  

elektro omarice (nepoškodovane)  

Strelovod (nepoškodovan)  

 
Opomba:  Kontrolni list izpolnjuje pooblaščena oseba in sicer vsakih 12 mesecev. V posamezni 
rubriki/vrstici so napisani elementi, ki se lahko pregledajo (če so v objektu nameščeni,vgrajeni). Izpolnjen 
kontrolni list je priloga požarnemu redu. 

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 



SPEKTER d.o.o. – stanovanjski in poslovno stanovanjski objekti 

SINT d.o.o., podjetje za kompletno urejanje varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter varstva okolja                  19/36 

 

 
Priloga 2 

 
EVIDENČNI LIST O POŽARIH IN EKSPLOZIJAH 

 
 

ZAP. 
ŠT. PODATKI O POŽARU ALI EKSPLOZIJI 

1. Zaporedna številka požara ali eksplozije v 
tekočem letu 

 

2. Datum in ura nastanka oziroma odkritja 
požara ali eksplozije 

 

3. Kraj oziroma območje, kjer je nastal 
požar ali eksplozija 

 

4. Objekt oziroma prostor, kjer je nastal 
požar ali eksplozija 

 

5. Kdo je odkril požar 
 

 

6. Vzrok nastanka požara ali eksplozije 
(npr. samovžig, naravni pojav, odprti 
ogenj) 

 

7. Način povzročitve požara ali eksplozije 
(npr. malomarnost, namerna povzročitev) 

 

8. Podatki o vgrajenih sistemih aktivne 
požarne zaščite, če so v objektu 

 

9. Podatki o pogasitvi požara 
 

 

10. Podatki o sodelujočih pri gašenju 
(o zaposlenih, gasilcih, drugih reševalcih) 

 

11. Število poškodovanih, mrtvih, pogrešanih 
 

 

12. Podatki o nastali škodi 
 

 

13. Podatki o intervenciji 
 

 

14. Ukrepi za odpravo vzroka nastanka 
požara 

 

 
IZPOLNIL:                                               PODPIS ODGOVORNE OSEBE: 
Ime in priimek:                                               Ime in priimek: 
Podpis:                                                         Podpis: 
Kraj:                                                             Kraj: 
Datum:                                                        Datum: 
 

TA EVIDENČNI LIST SE IZPOLNJUJE LE V PRIMERU POŽARA ! 
 
 
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 3 
 
EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU 

GASILNIKOV 
                                                    

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA 
GASILNIKA 

LOKACIJA 
GASILNIKA 

ŠT. 
GASILNIKA 

PROIZVAJALEC 
DATUM 

SERVISIRANJA 
VELJAVNOST 
SERVISA DO 

ŠOLA, 
SERVIS 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Opomba: 
Vpisuje se vrsto gasilnikov, njihovo lokacijo, številko gasilnika, proizvajalca, datum servisiranja, rok 
veljavnosti servisa ter serviserja. Vzdrževanje gasilnikov ter ugotavljanje njihove brezhibnosti sme 
opravljati samo za to pooblaščeno podjetje oziroma servis.  

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 4 
 

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU  
HIDRANTOV 

 

V
rs

ta
 

h
id

ra
n

ta
 

 
Lokacija hidranta 

Ugotovljene/ 
odpravljene pomanjkljivosti 

D
at

u
m

 
se

rv
is

ir
an

ja
 

V
el

ja
vn

os
t 

se
rv

is
a 

d
o 

Serviser 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Opomba: 
Vpisuje se vrsto hidranta, njegovo lokacijo, ugotovljene oz. odpravljene morebitne 
pomanjkljivosti, datum servisiranja, rok veljavnosti servisa ter serviserja. Vzdrževanje 
hidrantov ter ugotavljanje njihove brezhibnosti sme opravljati samo za to pooblaščeno 
podjetje oziroma servis. 
 

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 5 
 

EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH, TER MERITVAH STRELOVODNIH 
NAPELJAV                                                         

 
Datum Vrsta meritev Št. izdane 

listine 
Izvajalec meritev Datum naslednjih 

meritev 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Opomba: 
Vpisuje se vrsta in datum meritev s podatki o pregledovalcu. Rok izvajanja meritev je 
odvisna od vrste, namembnosti in stanja objekta.  

 
 
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 6 
 

EVIDENČNI LISTI O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU  
SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 

 
Datum 

preizkusa 
Prostor Ugotovitev preizkusa Podpis 

pooblaščenega 
delavca 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 Funkcionalni preizkus delovanja sistemov aktivne požarne zaščite se naj opravi v skladu z 
navodili proizvajalca oz. vgraditelja.  

 
 

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 7 

          DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE VROČIH DEL  
Izdajatelj: SPKETER d.o.o. 
 

Izvajalec del: 

Objekt/Prostor 
Požarna straža JE zahtevana 

Datum:                            Ura: od            do Trajanje                  od                         do 

Kaj se bo delalo? 
 
 
 
Vrsta opravljanja del (ustrezno označi): 
□ delo z odprtim plamenom □ odrezovanje □ delo s kotno brusilko 

□varjenje □delo z rezilko □ drugo: 

Lokacija opravljanja del(ustrezno označi): 
□ v bližini požarno nevarnih snovi □ ne elektro, plinski, vodovodni instalaciji 

□ na klima in prezračevalnih napravah in napeljavi □ v bližini vozil, letal, itd. 

□ ostali: 

Preventivni ukrepi pred pričetkom del 

 Χ Postaviti požarno stražo Χ Seznaniti se z Opomnikom za požarno stražo 

Preventivni ukrepi med delom 
Χ Pristojnost izvajalca požarne straže 
Preventivni ukrepi po končanem delu 
Χ Skupni pregled prostorov v območju izvajanja 
del  

Χ Obvestiti naročnika požarne straže o končanju 
del 

□Vklop sistemov aktiven požarne zaščite Drugo: 
 
Opombe: 
Izvajalcu so bila predana navodila (priloga 13) in opomnik za požarno stražo. 
 
 
O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni: 

 Pooblaščena oseba Naročnik 
požarne straže 

Izvajalec 
požarne straže 

Ime in priimek 
čitljivo 

   

podpis 

   

Datum sprejema 
tega dokumenta 

   

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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OPOMNIK ZA POŽARNO STRAŽO  
PRI VARJENJU ALI DRUGI UPORABI ODPRTEGA 
PLAMENA IN ORODJA, KI POVZROČA ISKRENJE 

 
Pri preverjanju ali drugih delih z uporabo odprtega plamena ali snopa isker nastanejo nevarnosti za vžig 
gorljivih materialov. Vžig in razvoj gorenja sta odvisna od oddaljenosti gorljivega materiala, njegove 
vnetljivosti in gorljivost. Kot  vzporeden vpliv pa je tudi odvajanje oz. ne odvajanje nastajajoče toplote iz 
mesta dela oz. iz prostora. 
 

 
 

PRED  
ZAČETKOM 

 DELA 

 
~ preveri če so: 

                   - odstranjene vse lahko vnetljive snovi, 
                    - odstranjene ali zavarovane ostale gorljive snovi 
 
~ ugotovi, kakšne so možnosti vpliva opravljanja predvidenega dela 

na gorljive snovi – materiale v drugih prostorih 
 
~ pripravi gasilna sredstva in gasilne naprave 

 

 
 
 

 
MED  

DELOM 

 
~ opravljaj nadzor na mestu dela in po prostoru nad pojavom 

stranskih učinkov, ki nastanejo pri delu varjenja ali uporabe 
plamena oz. nastajajočih isker 

 
~ če pride do vžiga gorljivega materiala, ogenj hitro in učinkovito 

pogasi 
 
~ v primeru, da se pojavi problem prenosa toplote preko materialov v 

obdelavi v drug prostor v takšni količini, da je nevarnost za vžig, 
zahtevaj prekinitev dela za toliko časa, da se prenos toplote prekine 

 

 
 
 

PO  
KONČANEM  

DELU 

 
~ preglej mesto dela in ugotovi, da ne obstajajo nevarnosti po 

opravljenem delu, ki bi povzročile gorenje 
 
~ preglej tudi sosednje prostore, na katere je lahko imelo delo 

indirekten vpliv na nastanek nevarnosti vžiga 
 
~ pospravi gasilna sredstva in naprave na svoje prejšnje mesto 
 
~ v primeru, da je bilo za delo uporabljeno dovoljenje za izvajanje 

vročih del, ga podpiši  
 

 
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 



SPEKTER d.o.o. – stanovanjski in poslovno stanovanjski objekti 

SINT d.o.o., podjetje za kompletno urejanje varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva ter varstva okolja                  26/36 

 

Priloga 8 
 

EVIDENČNI LIST:  
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE EVAKUACIJE  

 
DATUM izvedbe  
 

Pričetek (čas) Zaključek (čas)  

 
OBJEKT: PRISOTNI (ime in priimek) 

 
 
 

 
Na usposabljanju se je 
obravnavalo (označiti s X)  pregled požarnega reda 

 pregled nepravilnosti v kontrolnem listu za objekt 

 pregled načrtov evakuacije, 

 pregled prostorov objekta,  

 pregled evakuacijskih poti,  

 pregled prehodnosti evakuacijskih poti, 

 pregled gasilnih sredstev,  

 pregled nameščenosti gasilnih sredstev, 

 pregled založenosti gasilnih sredstev  

 pregled aktivne požarne zaščite,  

 pregled vseh možnih izhodov, 

 pregled okolice objekta, 

 seznanitev s postavitvenimi površinami za gasilce, 

 seznanitev z zbirnim mestom, 

 potek izvedbe organizirane evakuacije. 

 
DRUGO: 
 
 
 
 
 
 

 
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 9 
NAVODILO ZA RAVNANJE ZA POSAMEZNIKE, KI V OBJEKTU ZAČASNO ALI 

STALNO STANUJEJO ALI BIVAJO 
( ZA LASTNIKE STANOVANJ ) 

 
1.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov  
varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik 
(SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih 
objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno strokovno usposobljeno osebo. Pooblaščena oseba je 
odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.  Uporabnik stanovanja 
je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.  
Vsaka oseba, ki dela ali se nahaja v prostorih objekta, je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka oseba je v skladu z 
zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov VPP. 
2.PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA 
V objektu morajo biti za primer požara pripravljeni brezhibna oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 
skladno z določili požarnega reda, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.                
Lastnike oz. najemnike stanovanja upravnik seznani s požarnim redom na sestanku hišnega sveta, na zboru etažnih 
lastnikov ali pri individualnih razgovorih upravnika z lastniki/najemniki stanovanj. 
Lastnik stanovanja je v zvezi z varstvom pred požarom odgovoren, da: 
1. seznani uporabnika stanovanja z določbami požarnega reda upravljavca, 
2. skrbi za razvoj celovitega varstva pred požarom v prostorih, katerih lastnik je, 
3. so v programu investicij in nabavi novih naprav vključeni ukrepi požarnega varstva, 
4. potrjuje program varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva, 
5. omogoča inšpekcijske preglede, po potrebi sodeluje pri teh pregledih, sodeluje pri ugotavljanju stanja varstva pred 

požarom v stanovanjske, kakor tudi pri ugotavljanju vzrokov požara, eksplozije ali druge nesreče v prostorih katerih 
lastnik je, 

6. ne povzroča možnosti za nastanek požara ter da zapusti prostore v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
7. skrbi za čistočo skupnih prostorov, za proste evakuacijske poti in druge površine, namenjene gibanju ljudi, za prost 

dostop do vseh stranskih izhodov in požarnih stopnišč, do vseh gasilnih sredstev in opreme, ter do glavnih stikal za 
izklop električne energije, glavnih ventilov za vodo, 

8. upošteva vse opozorilne znake, 
9. obvešča upravnika o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile požar v skupnih prostorih, 
10. v primeru požara organizira akcijo gašenja in ukrepa po navodilih za ravnanje v primeru požara, 
11. opozarja druge osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali neupoštevanja drugih določil požarnega 

varstva, zagotovi da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih tekočin, 
zagotovi da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter navlako. ne 
spreminja namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja,  

12. ne uporablja odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca, ne pregrajuje 
samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 

13. ne zalaga oz. zaparkira prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na postavitvenih površinah ob objektu,  
14. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih prostorih,  
15. v primeru izvajanja oz. opozorila da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanju, kjer obstaja možnost 

nastanka požara, da organizira požarno stražo, 
16. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih prostorih, kjer 

obstaja možnost nastanka požara, da bo organiziral požarno stražo, 
17. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
18. v ugotovljenih ali prijavljenih primerih kršenja določil tega požarnega reda v sodelovanju z drugimi lastniki ter 

upravnikom disciplinsko ali kako drugače ukrepa. 
3. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil, mora nevarnost poskusiti odstraniti 
oziroma ogenj pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti vse prisotne, center za obveščanje (112) in policijsko postajo (113). Pri tem 
mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevozom. 
Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 izraženo: 
- KJE GORI (točni podatki o kraju požara), 
- KAJ GORI (podatki o objektu oz. materialu, ki gori), 
- ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA, 
- OBSEG POŽARA  in 
- SVOJE IME IN PRIIMEK IN TEL. S KATEREGA KLIČE. 
V objektu, kjer je vgrajeno dvigalo: V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA UPORABA DVIGALA! 
V objektu, kjer je vgrajeno požarno stopnišče: Objekt zapusti po požarnem stopnišču, katerega vrata odkleneš s ključem 
za vhodna vrata. 
4. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
O uporabljenih oz. poškodovanih gasilnih sredstvih obvestiti upravnika, omogočiti varen prehod izvedencem za oceno škode 
in ugotavljanja vzroka nastanka požara, sodelovati z razpoložljivimi podatki za sestavo zapisnika o požaru.  

  
SPEKTER d.o.o.   
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Priloga 10 
NAVODILO ZA RAVNANJE ZA POSAMEZNIKE, KI V OBJEKTU ZAČASNO ALI 

STALNO STANUJEJO ALI BIVAJO 
 (ZA NAJEMNIKE STANOVANJ ) 

 
1.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.   
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov 
varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno 
strokovno usposobljeno osebo. 
Pooblaščena oseba je odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. 
Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. 
poslovno stanovanjskem objektu.  Uporabnik stanovanja je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v 
večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.  
Vsaka oseba, ki dela ali se nahaja v prostorih objekta, je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka oseba je v skladu z 
zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov VPP. 
2.PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA 
V objektu morajo biti za primer požara pripravljeni brezhibna oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 
skladno z določili požarnega reda, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.                
Lastnike oz. najemnike stanovanja upravnik seznani s požarnim redom na sestanku hišnega sveta, na zboru etažnih 
lastnikov ali pri individualnih razgovorih upravnika z lastniki/najemniki stanovanj. 
Uporabniki stanovanj, stanovalci in drugi obiskovalci so v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, da: 
1. skrbijo za čistočo skupnih in drugih prostorov, za proste transportne in prehodne površine,    namenjene gibanju ljudi, 

za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih stikal in ventilov,   
2. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
3. poznajo in opravljajo svoje zadolžitve v primeru požara, 
4.   poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
5. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
6. obvestijo lastnika stanovanja o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile nastanek požara 

ali preprečile učinkovito gašenje, 
7. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu s požarnim 

redom upravnika skupnih prostorov, 
8. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge nesreče, 
9. opozarjajo sostanovalce in obiskovalce na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali nespoštovanja določil 

požarnega reda upravnika,  
10. zagotovijo da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih tekočin, 
11. zagotovijo da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter navlako, 
12. ne spreminjajo namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
13. ne uporabljajo odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca,  
14. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela,  
15. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v prostorih, kjer obstaja možnost nastanka 

požara, da bo organiziral požarno stražo, 
16. ne pregrajujejo samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalagajo oziroma zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na površinah ob objektu, ki so za to 

določena,  
18. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
19. v primeru uporabe gasilnega sredstva v prostorih oziroma če opazijo, da je bilo uporabljeno ali poškodovano o tem 

takoj obvestijo lastnika prostorov ta pa upravnika. 
3. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil, mora nevarnost poskusiti odstraniti 
oziroma ogenj pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti vse prisotne, center za obveščanje (112) in policijsko postajo (113). Pri tem 
mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevozom. 
Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 izraženo: 
- KJE GORI (točni podatki o kraju požara), 
- KAJ GORI (podatki o objektu oz. materialu, ki gori), 
- ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA, 
- OBSEG POŽARA  in 
- SVOJE IME IN PRIIMEK IN TEL. S KATEREGA KLIČE. 
V objektu, kjer je vgrajeno dvigalo: V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA UPORABA DVIGALA! 
V objektu, kjer je vgrajeno požarno stopnišče: Objekt zapusti po požarnem stopnišču, katerega vrata odkleneš s ključem 
za vhodna vrata. 
4. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
O uporabljenih oz. poškodovanih gasilnih sredstvih obvestiti upravnika, omogočiti varen prehod izvedencem za oceno škode 
in ugotavljanja vzroka nastanka požara, sodelovati z razpoložljivimi podatki za sestavo zapisnika o požaru.  
 

 SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga11 
NAVODILO ZA RAVNANJE ZA POSAMEZNIKE, KI V OBJEKTU ZAČASNO ALI 

STALNO STANUJEJO ALI BIVAJO 
 (ZA LASTNIKE STANOVANJ V OBJEKTU ULICA SALLAUMINES 9 IN 10 ) 

1.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov  
varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik 
(SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih 
objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno strokovno usposobljeno osebo.Pooblaščena oseba je 
odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.  Uporabnik stanovanja 
je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu. Vsaka 
oseba, ki dela ali se nahaja v prostorih objekta, je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka oseba je v skladu z 
zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov VPP. 
2.PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA 
V objektu morajo biti za primer požara pripravljeni brezhibna oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 
skladno z določili požarnega reda, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.                
Lastnike oz. najemnike stanovanja upravnik seznani s požarnim redom na sestanku hišnega sveta, na zboru etažnih 
lastnikov ali pri individualnih razgovorih upravnika z lastniki/najemniki stanovanj. 
Lastnik stanovanja je v zvezi z varstvom pred požarom odgovoren, da: 
1. seznani uporabnika stanovanja z določbami požarnega reda upravljavca, 
2. skrbi za razvoj celovitega varstva pred požarom v prostorih, katerih lastnik je, 
3. so v programu investicij in nabavi novih naprav vključeni ukrepi požarnega varstva, 
4. potrjuje program varstva pred požarom ter zanj zagotavlja potrebna finančna sredstva, 
5. omogoča inšpekcijske preglede, po potrebi sodeluje pri teh pregledih, sodeluje pri ugotavljanju stanja varstva pred 

požarom v stanovanjske, kakor tudi pri ugotavljanju vzrokov požara, eksplozije ali druge nesreče v prostorih katerih 
lastnik je, 

6. ne povzroča možnosti za nastanek požara ter da zapusti prostore v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
7. skrbi za čistočo skupnih prostorov, za proste evakuacijske poti in druge površine, namenjene gibanju ljudi, za prost 

dostop do vseh stranskih izhodov in požarnih stopnišč, do vseh gasilnih sredstev in opreme, ter do glavnih stikal za 
izklop električne energije, glavnih ventilov za vodo, 

8. upošteva vse opozorilne znake, 
9. obvešča upravnika o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile požar v skupnih prostorih, 
10. v primeru požara organizira akcijo gašenja in ukrepa po navodilih za ravnanje v primeru požara, 
11. opozarja druge osebe na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali neupoštevanja drugih določil požarnega 

varstva, 
12. zagotovi da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih tekočin, 
13. zagotovi da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter navlako, 
14. ne spreminja namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
15. ne uporablja odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca, 
16. ne pregrajuje samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalaga oz. zaparkira prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na postavitvenih površinah ob objektu,  
18. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih prostorih,  
19. v primeru izvajanja oz. opozorila da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanju, kjer obstaja možnost 

nastanka požara, da organizira požarno stražo, 
20. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v stanovanjskih in skupnih prostorih, kjer 

obstaja možnost nastanka požara, da bo organiziral požarno stražo, 
21. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
22. v ugotovljenih ali prijavljenih primerih kršenja določil tega požarnega reda v sodelovanju z drugimi lastniki ter 

upravnikom disciplinsko ali kako drugače ukrepa. 
3. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil, mora nevarnost poskusiti odstraniti 
oziroma ogenj pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti vse prisotne, center za obveščanje (112) in policijsko postajo (113). Pri tem 
mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevozom. 
Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 izraženo: 
- KJE GORI (točni podatki o kraju požara), 
- KAJ GORI (podatki o objektu oz. materialu, ki gori), 
- ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA, 
- OBSEG POŽARA  in 
- SVOJE IME IN PRIIMEK IN TEL. S KATEREGA KLIČE. 
V objektu, kjer je vgrajeno dvigalo: V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA UPORABA DVIGALA! 
V objektu, kjer je vgrajeno požarno stopnišče: Objekt zapusti po požarnem stopnišču, katerega vrata odkleneš s 
prejšnjim ključem za vhodna vrata. 
4. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
O uporabljenih oz. poškodovanih gasilnih sredstvih obvestiti upravnika, omogočiti varen prehod izvedencem za oceno škode 
in ugotavljanja vzroka nastanka požara, sodelovati z razpoložljivimi podatki za sestavo zapisnika o požaru.  

 SPEKTER d.o.o. 
Direktor:   
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Priloga 12 
NAVODILO ZA RAVNANJE ZA POSAMEZNIKE, KI V OBJEKTU ZAČASNO ALI 

STALNO STANUJEJO ALI BIVAJO 
( ZA NAJEMNIKE STANOVANJ V OBJEKTU ULICA SALLAUMINES 9 IN 10 ) 

1.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.   
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov 
varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno 
strokovno usposobljeno osebo. 
Pooblaščena oseba je odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. 
Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. 
poslovno stanovanjskem objektu.  Uporabnik stanovanja je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v 
večstanovanjskem oz. poslovno stanovanjskem objektu.  
Vsaka oseba, ki dela ali se nahaja v prostorih objekta, je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka oseba je v skladu z 
zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov VPP. 
2.PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA 
V objektu morajo biti za primer požara pripravljeni brezhibna oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom 
skladno z določili požarnega reda, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.                
Lastnike oz. najemnike stanovanja upravnik seznani s požarnim redom na sestanku hišnega sveta, na zboru etažnih 
lastnikov ali pri individualnih razgovorih upravnika z lastniki/najemniki stanovanj. 
Uporabniki stanovanj, stanovalci in drugi obiskovalci so v zvezi z varstvom pred požarom odgovorni, da: 

1. skrbijo za čistočo skupnih in drugih prostorov, za proste transportne in prehodne površine,    namenjene gibanju ljudi, 
za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev in opreme ter do glavnih stikal in ventilov,   

2. zapustijo objekt v takšnem stanju, da ni možen nastanek požara, 
3. poznajo in opravljajo svoje zadolžitve v primeru požara, 
4. poznajo lokacije in način uporabe sredstev za gašenje začetnih požarov, 
5. namensko in strokovno uporabljajo vsa tehnična sredstva in opremo za gašenje in reševanje, 
6. obvestijo lastnika stanovanja o vseh okvarah in pomanjkljivostih, ki jih opazijo in ki bi lahko povzročile nastanek požara 

ali preprečile učinkovito gašenje, 
7. odstranijo ugotovljeno nevarnost za nastanek požara in v primeru nastanka požara ukrepajo v skladu s požarnim 

redom upravnika skupnih prostorov, 
8. sodelujejo pri gašenju, reševanju, nudenju prve pomoči in evakuacije v primeru požara ali druge nesreče, 
9. opozarjajo sostanovalce in obiskovalce na nevarnost požara zaradi nepravilnega vedenja ali nespoštovanja določil 

požarnega reda upravnika,  
10. zagotovijo da se v kletne prostore (shrambe) in podstrešja ne shranjuje plinskih jeklenk in vnetljivih tekočin, 
11. zagotovijo da se hodniki, podstrešja in kleti ne zalagajo z raznimi vnetljivimi in drugimi predmeti ter navlako, 
12. ne spreminjajo namembnosti skupnih prostorov brez dovoljenja, 
13. ne uporabljajo odprtega ognja, ali orodja, ki iskri v prostorih brez pisnega dovoljenja upravljavca,  
14. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela,  
15. pisno opozorijo upravnika, da se bodo izvajala vzdrževalna ali druga dela v prostorih, kjer obstaja možnost nastanka 

požara, da bo organiziral požarno stražo, 
16. ne pregrajujejo samovoljno kletnih prostorov, podstrešij in drugih skupnih prostorov, 
17. ne zalagajo oziroma zaparkirajo prostih poti namenjenih intervencijskim vozilom na površinah ob objektu, ki so za to 

določena,  
18. v primeru požara v prostorih, ki jih uporabljajo, ne glede na velikost, obvestiti o tem upravnika. 
19. v primeru uporabe gasilnega sredstva v prostorih oziroma če opazijo, da je bilo uporabljeno ali poškodovano o tem 

takoj obvestijo lastnika prostorov ta pa upravnika. 
3. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil, mora nevarnost poskusiti odstraniti 
oziroma ogenj pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti vse prisotne, center za obveščanje (112) in policijsko postajo (113). Pri tem 
mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevozom. 
Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 izraženo: 
- KJE GORI (točni podatki o kraju požara), 
- KAJ GORI (podatki o objektu oz. materialu, ki gori), 
- ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA, 
- OBSEG POŽARA  in 
- SVOJE IME IN PRIIMEK IN TEL. S KATEREGA KLIČE. 
V objektu, kjer je vgrajeno dvigalo: V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA UPORABA DVIGALA! 
V objektu, kjer je vgrajeno požarno stopnišče: Objekt zapusti po požarnem stopnišču, katerega vrata odkleneš s 
prejšnjim  ključem za vhodna vrata. 
4. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
O uporabljenih oz. poškodovanih gasilnih sredstvih obvestiti upravnika, omogočiti varen prehod izvedencem za oceno škode 
in ugotavljanja vzroka nastanka požara, sodelovati z razpoložljivimi podatki za sestavo zapisnika o požaru.  
 

  
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 13 
NAVODILO ZA RAVNANJE ZA OSEBE, KI V OBJEKTU OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVENE ALI DRUGE 

DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR 
 
1.ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za organiziranje ukrepov varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.   
Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je odgovoren za izvajanje ukrepov  varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno 
stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je.  Upravnik (SPEKTER d.o.o.) je za izvajanje določenih ukrepov 
varstva pred požarom v stanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih, katerih lastnik oz. upravitelj je, pooblastil ustrezno 
strokovno usposobljeno osebo. 
Pooblaščena oseba je odgovorna za izvajanje določenih ukrepov varstva pred požarom. 
Lastnik stanovanja je odgovoren za organiziranje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. 
poslovno stanovanjskem objektu.   
Uporabnik stanovanja je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskem oz. poslovno 
stanovanjskem objektu.  
Vsaka oseba, ki dela ali se nahaja v prostorih objekta, je dolžna skrbeti za varstvo pred požarom. Vsaka oseba je v skladu z 
zakonom kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov VPP. 
 
2.PREVENTIVNI UKREPI IN POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE NASTANKA POŽARA 
V objektu morajo biti za primer požara pripravljeni brezhibna oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred 
požarom skladno z določili požarnega reda, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili 
proizvajalca.                
 
Naloge in odgovornosti oseb, ki v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo 
požar: 
 vzdržuj red in čistočo prostorov v katerih se nahajaš, in se gibaj samo v določenih prostorih 
 pred pričetkom izvajanja del se seznani z določbami teh navodil in izvlečka požarnega reda in ga upoštevaj 
 pred začetkom izvajanja del poskrbi za ustrezne ukrepe varstva pred požarom (odstraniti gorljive snovi, 

zavarovati okolico)  
 pred začetkom opravljanja požarno nevarnih del (uporaba odprtega ognja) je potrebno pridobiti pisno dovoljenje 

upravnika (glej evidenčni list za izvajanje požarne straže z opomnikom-priloga 7)  
 PREPOVEDANO izvajanje vzdrževalnih ali drugih vročih delih v prostorih objektov, kjer obstaja možnost 

nastanka požara (varjenje, brušenje), brez izvajanja požarne straže  
 požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju objekta 
 zagotavljaj proste prehodne površine, namenjene gibanju ljudi, za prost dostop do vseh izhodov, gasilnih sredstev 

in opreme ter do glavnih stikal   
 zapusti objekt v takšnem stanju, da je izključena možnost za nastanek požara 
 
3. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost izbruha požara oz. da je požar že izbruhnil, mora nevarnost poskusiti 
odstraniti oziroma ogenj pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. 
Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti vse prisotne, center za obveščanje (112) in policijsko postajo (113). 
Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za zveze ali prevozom. 
 
Javljanje požara mora biti razločno, jasno, dovolj glasno, razumljivo ter brez panike na tel. št: 112 izraženo: 
- KJE GORI (točni podatki o kraju požara), 
- KAJ GORI (podatki o objektu oz. materialu, ki gori), 
- ALI SO V NEVARNOSTI ČLOVEŠKA ŽIVLJENJA, 
- OBSEG POŽARA  in 
- SVOJE IME IN PRIIMEK IN TEL. S KATEREGA KLIČE. 
V objektu, kjer je vgrajeno dvigalo: V PRIMERU POŽARA JE PREPOVEDANA UPORABA DVIGALA! 
V objektu, kjer je vgrajeno požarno stopnišče: Objekt zapusti po požarnem stopnišču, katerega vrata odkleneš s ključem 
za vhodna vrata. 
 
4. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 
O uporabljenih oz. poškodovanih gasilnih sredstvih obvestiti upravnika, omogočiti varen prehod izvedencem za 
oceno škode in ugotavljanja vzroka nastanka požara, sodelovati z razpoložljivimi podatki za sestavo zapisnika o 
požaru.  
 
 
 

  
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 14 

EVIDENČNI LIST O PREJETJU NAVODIL ZA 
 OSEBE, KI V OBJEKTU OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVENE ALI DRUGE 

DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR 
 

Zap. 
št. 

Priimek in ime osebe, 
ki je prejela navodila Datum prejetja Podpis 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
S podpisom oseba potrjuje, da je dobila navodilo za osebe, ki v objektu občasno 
opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar iz požarnega reda 
ter da je bila seznanjena z vsebino teh navodil. 

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 15 
 

EVIDENČNI LIST O PREJETJU NAVODIL IZ POŽARNEGA REDA ZA 
POSAMEZNIKE 

 
Zap. 
št. 

Priimek in ime osebe,  
ki je prejela navodila 

Datum prejetja Podpis  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
S podpisom posameznik potrjuje, da je prejel navodilo. 

 
 

SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 16 
SEZNAM  

LASTNIKOV OZ. NAJEMNIKOV POSLOVNIH PROSTOROV V  
POSLOVNO STANOVANJSKIH OBJEKTIH  

 

Zap. 
št. 

Lokacija (naslov objekta) 
LASTNIK OZ. NAJEMNIK  

POSLOVNIH PROSTOROV 
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Priloga 17 
 

EVIDENČNI LIST O SEZNANITVI  
LASTNIKOV OZ. NAJEMNIKOV POSLOVNIH PROSTOROV S POŽARNIM REDOM 

 

Zap. 
št. 

LASTNIK OZ. NAJEMNIK POSLOVNIH 
PROSTOROV 

Datum prejetja 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Priloge: 
- Podpisane Izjave o prejemu enega izvoda kopije Požarnega reda, ki ga je sprejel upravnik SPEKTER 

d.o.o. za stanovanjske in poslovno stanovanjske objekte  ter o seznanitvi z vsebino tega Požarnega 
reda 

 
SPEKTER d.o.o. 
Direktor: 
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Priloga 18 

 
SEZNAM  

OBJEKTOV, KJER JE VGRAJENA FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA 
 

Zap. 
št. 

Lokacija (naslov objekta) Datum vgradnje 

1. Nasipi 41, 1420 TRBOVLJE  

2. Nasipi 42 in 43, 1420 TRBOVLJE  

3.   

4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   

 
 
Opomba: 

- Priloge temu dokumentu za vsak objekt, ki se navede v tej tabeli so: 
 Presoja požarne varnosti 
 Pisna navodila za odklaplanje energetske naprave ob gasilski intervenciji 
 Požarni načrti (mikro in makro lokacija) 

 


