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Varna evakuacija in reševanje 
1. V vsaki stavbi, tudi tisti spomeniško najbolj zaščiteni, 

morajo biti izpolnjeni pogoji za varno evakuacijo. 

2. Skrbi in zagotovitve ukrepov za izvedbo varne 

evakuacije ni mogoče prenesti na gasilce, prav tako ne 

odgovornosti za rešitev vrednejših predmetov. 

3. Gradbene zahteve za varne evakuacijske poti je v 

takšnih stavbah običajno težko izpolniti, zato so 

dopustne  alternativne  rešitve. 

4. Alternativne rešitve morajo biti takšne, da je zagotovljen  

zadosten nivo varnosti ljudi in premoženja. Uporabijo se 

lahko gradbeni, tehnični in organizacijski ukrepi. 



 prilagojene morajo biti številu in značilnostim ljudi, ki se 

lahko hkrati zadržujejo v stavbi 

 voditi morajo do varnega mesta 

 dolžine nezaščitenih delov evakuacijskih poti  

morajo biti omejene, k zaščitenim delom pa se  

smejo prištevati samo gradbeno ustrezno  

izvedeni prostori, hodniki, stopnišča 

 

 

Evakuacijske poti 



 dolžina evakuacijske poti, ki vodi do edinega 

razpoložljivega izhoda, ne sme presegati 20 m (po 

tehnični smernici TSG-1-001:2010) 

 kot ločene evakuacijske poti se štejejo samo tiste, ki so 

medsebojno “požarno neodvisne”  

 

Zahteve za evakuacijske poti pri gradnji novih stavb 



 dolžina evakuacijske poti, ki vodi do samo do 

enega razpoložljivega izhoda, ne sme presegati 20 

m (po tehnični smernici TSG-1-001:2010) 

 voditi morajo do varnega mesta 

 dolžine nezaščitenih delov evakuacijskih poti  

morajo biti omejene, kot zaščiteni deli se  

upoštevajo samo gradbeno ustrezno  

izvedeni prostori, hodniki, stopnišča 

 

 

Zahteve za evakuacijske poti pri gradnji novih stavb 



 o dveh neodvisnih evakuacijskih poteh govorimo, 

kadar ju  požar ne more hkrati ogroziti 

prostor, iz katerega vodi samo 

ena evakuacijska pot 

prostor, iz katerega vodita dve 

evakuacijski poti 



 dolžine evakuacijskih 

poti se lahko podaljšajo, 

če imamo vgrajen 

ustrezen sistem za 

samodejno odkrivanje in 

javljanje požara 

 po TSG-1-01:2010  se 

lahko dolžina 

evakuacijske poti po 

nezaščitenem delu, 

podaljša iz 20 m na 35 m 

(v primeru ene 

evakuacijske poti) 



 vrata na evakuacijskih poteh morajo predpisano 

označena in opremljena z okovjem, ki omogoča 

neovirano odpiranje v primeru panike ali sile zaradi 

nastanka požara ali druge nesreče 



 na izhodnih vratih za evakuacijo iz stavb 

nameščene verige, žabice in podobno 

 kadar ni mogoče urediti odklepanja s pomočjo 

ustreznih tehničnih naprav, je treba določiti 

zanesljiv organizacijski postopek, kar mora biti 

opredeljeno v požarnem redu – v navodilih za 

posameznike, kontrolnih listih… 



 kadar evakuacijske poti niso zadovoljive, je 

potrebno najti možnosti za zasilne izhode 

 zasilni izhodi po lestvah so primerni samo za 

omejeno število in osebe brez omejenih 

psihofizičnih sposobnosti 



 če so zagotovljeni pogoji glede gasilske 

intervencije, lahko zasilni izhod vodi tudi skozi okno 

ali na balkon  

 pred oknom, balkonom mora biti prostor, kjer lahko 

varno počakajo na gasilsko intervencijo 



 S kakšno opremo in moštvom za reševanje 

razpolagajo gasilci? 

 Kakšen je njihov intervencijski čas z ozirom na 

obveščanje o požaru, oddaljenost in dostopne poti? 

 Kakšne so delovne in postavitvene površine za 

gasilska vozila? 



 ustreznost dostopov in površin za gasilce je treba 

presojati v sodelovanju in z oziroma na mnenje 

pristojne gasilske enote 



Prostori za zbiranje 

 posebnost 

pozornost glede 

zagotavljanja 

evakuacijskih poti 

in izhodov je  treba 

posvetiti 

prostorom, v 

katerih se odvijajo 

prireditve 



Zahteve za evakuacijske poti pri gradnji novih stavb - 

Prostori za zbiranje (po TSG-1-001:2010) 



Ustreznost evakuacijskih poti glede na vrste prireditev 

ali druge priložnosti za zbiranje ljudi 

 potrebna je strokovna presoja glede tega, kakšne 

prireditve ali dogodki se lahko izvajajo glede na 

razpoložljive evakuacijske poti  in izhode 

 odgovorni projektant požarne varnosti mora v 

strokovni presoji ukrepe utemeljiti bodisi s 

sklicevanjem na gradbeni predpis ali ali pa s 

pomočjo inženirskih metod 



Varnostna razsvetljava in usmerjevalni znaki 

(piktogrami) 

 ob upoštevanju 

kulturne in 

zgodovinske 

vrednosti stavbe in 

njene vsebine, 

obstajajo različne 

tehnične rešitve za 

vsak primer in za 

vse okoliščine 



Evakuacijski načrt 

prikazuje 

evakuacijske poti iz 

mesta, na katerem je 

izobešen in druge 

informacije, 

pomembne za 

evakuacijo  

GASILNIK  

ZIDNI HIDRANT 

IZHOD  

ZBIRNO MESTO   

NAHAJATE SE TUKAJ

ROČNI JAVLJALNIK POŽARA   

LEGENDA :

S

NAČRT EVAKUACIJE

Poslovna stavba A
pritličje

primer evakuacijskega 

načrta (www.sos112.si) 



Načrti evakuacijskih poti 

niso pa potrebni za 

prostore, katerih velikost, 

položaj in ureditev so 

takšni, da načrt ne 

pripomore k varnosti 

obiskovalcev. 

primer iz ZDA, San Francisco 

(www.gnugroup.com)  



Zbirno mesto 

 Zbirno mesto mora 

biti, kjer je to možno 

in potrebno, 

označeno z 

znakom, določenim 

v prilogi 3 Pravilnika 

o požarnem redu. 

in po EN ISO 7101  



Obveznost izdelave požarnega reda, požarnega načrta 

in načrta evakuacije 

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali 

uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih 

izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v 

nadaljnjem besedilu: objekti) morajo izdelati požarni red za objekte, 

določene s predpisi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 

objektov na področju »1 Stavbe«, razen kapel iz podrazreda 12721 

in kulturnih spomenikov iz podrazreda 12730. 

Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za objekte iz 

prejšnjega odstavka, v katerih obstaja najmanj srednja požarna 

ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti 

oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi. 



Usposabljanje za varstvo pred požarom  
poleg običajnih vsebin je potrebno dodati vsebine 

glede ukrepov za omejevanje škode (navodila za 

posameznike  - požarni red) ter posebno pozornost 

posvetiti ukrepom ob izvajanju tako imenovanih 

vročih del  

posamezniki s posebnimi zadolžitvami morajo biti 

usposobljeni, da pomagajo evakuirati skupine, ljudi z 

majhnimi otroki in/ali ljudi s posebnimi potrebami 

(osebe za začetno gašenje in izvajanje evakuacije). 

posamezniki s posebnimi zadolžitvami morajo biti 

usposobljeni za ukrepanje glede reševanja 

vrednejših predmetov  

 



Načrt reševanja vrednejših predmetov 

oblika in vsebina ni 

predpisana, lahko 

gre za grafični 

prikaz, namenjen je 

osebju, gasilcem in 

drugim reševalcem 



Načrt reševanja vrednejših predmetov 

načrt se lahko izdela 

po zgledu 

požarnega načrta (8. 

člen Pravilnika o 

požarnem redu) 

načrt mora 

predvideti 

ukrepanje, pri 

katerem ne bo 

prihajalo do gneče 

na izhodnih poteh 



Primer iz palače Schönbrunn na Dunaju  



Primer iz palače Schönbrunn na Dunaju - DLT  

ekipa je bila ustanovljena že leta 2001 

usposabljanja imajo enkrat mesečno 

vsakih šest do osem tednov potekajo srečanja s 

predstavniki pristojnih gasilcev, da so ti čim bolj 

seznanjeni s trenutnimi razmerami 

enkrat letno se v sodelovanju z gasilci izvede velika 

vaja 

 v skladu s sprejetim načrtom evakuacije in 

usposabljanji osebja, se lahko 1000 obiskovalcev 

(maksim.število) evakuira iz stavbe v do treh 

minutah 

 

 

 

 



Priporočila 

izdelani in uveljavljeni postopki za ukrepanje, ki 

morajo biti  vsaj enkrat na leto praktično 

preizkušeni, da ostanejo aktualni  

gasilci posredujejo tudi ob drugih nesrečah, kot 

so poplave, neurja, zato je smiselno, da so 

izdelani postopki za vse pričakovane nesreče 

ustanoviti in usposobiti ekipo za reševanje 

vrednejših predmetov, pri tem sodelovati s 

pristojnimi gasilci 

vaje se morajo izvajati ob različnih dnevnih in 

letnih časih, smiselno je vključiti tudi obiskovalce  



Hvala za pozornost. 
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Uprava RS za zaščito in reševanje, aleksander.spec@urszr.si  

 


