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Bistvene zahteve ZGO:
 mehanska odpornost in 

stabilnost,
 varnost pred požarom,
 higienska in zdravstvena zaščita 

in zaščita okolice,
 varnost pri uporabi,
 zaščita pred hrupom in
 varčevanje z energijo in 

ohranjanja toplote.

ZGO, Zakon o graditvi objektov

ZVPoz, Zakon o varstvu pred požarom 

Pravilnik o požarni varnosti v 
stavbah ???

Pravilnik o zasnovi in študiji
požarne varnosti



Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16)

38. člen
(zahteve v zvezi z motnjami in drugimi nevarnostmi)

Na odlagališču je treba izvajati ukrepe za zmanjšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi
zaradi:
- emisij vonjav, prahu, organskih in anorganskih spojin ter aerosolov,
- raznašanja lahkih frakcij odpadkov v okolje zaradi vetra,
- hrupa in prevažanja odpadkov na odlagališču ali do odlagališča,
- ptic, glodavcev ali mrčesa in
- požara zaradi samovžiga.
66. člen
(skladiščenje kovinskega živega srebra)
(1) Pri začasnem skladiščenju kovinskega živega srebra za več kot eno leto morajo biti izpolnjene naslednje 
zahteve:
- kovinsko živo srebro se skladišči ločeno od drugih odpadkov,
- posode se skladiščijo v zbiralnih bazenih s primerno prostornino za zadrževanje količine skladiščenega živega 
srebra, ki so premazani tako, da nimajo razpok in špranj ter so neprepustni za kovinsko živo srebro,
- skladiščni prostor ima primerne umetne ali naravne pregrade za varovanje okolja pred emisijami živega 
srebra in primerno prostornino za zadrževanje skupne količine skladiščenega živega srebra,
- tla skladiščnega prostora so prekrita s tesnilnimi masami, odpornimi proti živemu srebru,
- zagotovljen je naklon tal z zbiralnikom,
- skladiščni prostor je opremljen s protipožarnim sistemom,
- skladišče je urejeno tako, da je omogočen enostaven dostop do vseh posod.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0244
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2274
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1587


Zbirni centri
 Uredba o obvezni občinski gospodarski javni 

službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list 
RS, št. 33/17)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1836


Izrabljene gume
 Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list 

RS, št. 63/09)

Uredba nima zapisanih protipožarnih ukrepov.

 Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list 
RS, št. 37/11)

Pravilnik določa sisteme aktivne požarne zaščite, odmike, 
loči skladiščenje na zunanjih površinah in v notranjih 
prostorih, itd…

Požar na deponiji pri Ptuju v letu 2007 in 2008

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1846


Izrabljene gume
13. člen

(prehodna določba)
 (1) Obstoječa skladišča morajo izpolnjevati zahteve iz tega pravilnikom najpozneje v šestih mesecih 

po uveljavitvi tega pravilnika.
 (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se mora v obstoječih skladiščih za predhodno 

skladiščenje in skladiščenje izrabljenih gum najpozneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika 
zagotoviti:

 - preprečitev izliva tekočin, ki nastanejo med gašenjem, v skladu s šestim odstavkom 7. člena, 
petim odstavkom 8. člena, četrtim odstavkom 9. člena tega pravilnika;

 - lokacijo kupa izrabljenih gum pod električnim omrežjem v skladu s tretjo alinejo drugega 
odstavka 6. člena, sedmim odstavkom 7. člena in šestim odstavkom 8. člena tega pravilnika;

 - protipožarno odpornost oziroma namestitev naprav za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali 
škropljenjem v skladu z drugo alinejo prvega odstavka ter drugim in petim odstavkom 9. člena ter 10. 
členom tega pravilnika;

 - namestitev aktivnih požarnih sistemov in zagotovitev primerne količine vode za gašenje požara 
v skladu s prvim, petim, šestim, sedmim, osmim, desetim in enajstim odstavkom 11. člena tega 
pravilnika;

 - namestitev požarno odporne ločilne stene ali strehe v skladu z drugo in tretjo alinejo desetega 
odstavka 7. člena, četrtim odstavkom 8. člena, petim odstavkom 9. člena, četrtim odstavkom 10. člena 
in devetim odstavkom 11. člena tega pravilnika.



Določitev klasifikacije
 Gradbeno inženirski objekt

 V TSG ni postavljenih zahtev za gradbeno inženirske 
objekte



Industrijske zgradbe
 Znotraj objekta odlagališča odpadkov imamo več stavb 

kot so kontejnerji, nadstrešnice, skladišča, itd…



Objekti, stavbe, nadstrešnice, kontejnerji, 
prosto odlaganje na prostem
 Ali je nadstrešnica stavba?

 Kam spada prosto odlaganje/skladiščenje materialov?

Iz ZGO:

1. objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski 
objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi 
napravami;

1.1. stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek 
lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju 
dejavnosti; 



Uporaba TSG? 
 TSG ni namenjena protipožarnemu reševanju takšnih 

posebnih objektov, tako v njej ni direktno predpisanih 
zahtev za odlagališča odpadkov

 nima postavljenih različnih zahtev za namembnosti, ki 
imajo povečano požarno tveganje (zahteve so določene na 
splošno kot velikost požarnih sektorjev z upoštevanjem 
požarne obremenitve)

 ne govori o odlagališčih na prostem
 TSG ne določa potrebnih odmikov med stavbami in 

deponijami na prostem

 Po Evropi tudi ostale ‘‘gradbene‘‘ smernice (npr. MBO, OIB, 
VKF) ne obravnavajo zbirališč in deponij odpadkov



Dejavniki, ki vplivajo na ukrepe 
požarne varnosti
Posebnosti odlagališč odpadkov:

 Ne vemo, kaj je med odpadki

 Samovžigi

 Velike količine materialov, požarne obremenitve

 Eksplozivne snovi (npr. prah, bioplin)

 V primeru požara se tvorijo toksični produkti ki 
vplivajo na okolje, podtalnico, zrak



Tuje smernice
Smernice so uporabne tudi 
za obstoječa zbirališča!

CFPA E Nr. 32 ≈ VDS 2517



Projektiranje z uporabo smernice 
za industrijske objekte-MIndBauR
 Omogoča več različnih možnih poti projektiranja 

požarne varnosti

 Upoštevanje več vidikov nevarnosti, kot jih določa TSG

 www.is-argebau.de

http://www.is-argebau.de/


VDS 2517
 Zelo uporabna smernica za projektiranje požarne 

varnosti na odlagališčih in zbirališčih odpadkov

 Temelji na osnovi MIndBauR in ostalih nemških 
gradbenih smernicah

 https://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2517
_web.pdf

https://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2517_web.pdf


CFPA E Guideline No 32: 2014 F
 Treatment and storage of waste and combustible 

secondary raw materials

 Smernico so pripravili v VDS, tako je skoraj enaka 
smernici VDS 2517, je v angleškem jeziku

 http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-
protection-form/

http://cfpa-e.eu/cfpa-e-guidelines/guidelines-fire-protection-form/


Reducing fire risk at waste
management sites 
 Angleška smernica, zelo obsežna, veliko slikovnih 

primerov

 http://www.hse.gov.uk/waste/wish-guidance.htm

http://www.hse.gov.uk/waste/wish-guidance.htm


Kaj pomeni požar za podjetje



Prenos požara znotraj stavbe



Požarni sektorji znotraj stavb
 Stavbe morajo biti razdeljene glede na posamezne faze 

obdelave odpadkov. Osnovna požarna delitev mora biti 
najmanj na sprejemni prostor, sortiranje, drobljenje, 
sušenje, skladiščenje, RTO.

 Znotraj večjih požarnih sektorjev je potrebno predvideti 
manjše požarne sektorje (celice), to so: elektro prostori, 
tehnični prostori, prostor za hidravlični sistem, prostor za 
zračne kompresorje, kotlovnice, delavnice, prostori z 
eksplozivnimi snovmi.

 Še posebej morajo biti varovani prostori s krmilno opremo 
za gašenje, zagotoviti je potrebno tudi varen dostop



Velikost požarnih sektorjev znotraj 
stavb
 Velikost je odvisna od nameščenosti aktivne požarne 

zaščite

 V primeru velikosti požarnega sektorja več kot 1.600 
m2, je potrebna zaščita z avtomatskim gašenjem



Skladiščenje na prostem
 Maksimalna velikost požarnega sektorja je 1.600 m2, med 

požarnimi sektorji 20 m razdalje ali požarni zid

 Znotraj požarnega sektorja so polja (deponije) maksimalne 
velikosti do 300 m2, med njimi razdalja 5 m, ali negorljiva 
pregrada

 V primeru večjih požarnih sektorjev so potrebni posebni 
ukrepi (npr. gašenje, javljanje)

 V primeru skladišča bal je lahko maksimalna velikost 
požarnega sektorja 2.000 m2, velikost posameznega polja 
do 400 m2

 Zagotoviti je potrebno poti za dostop gasilske intervencije



Skladiščenje na prostem
 V kolikor je deponija za gasilsko intervencijo dostopna 

z dveh strani, je lahko širina deponije do 40 m, v 
kolikor je deponija dostopna samo z ene strani je 
maksimalna širina 20 m



Avtomatsko in ročno gašenje
 Osnovna zaščita je avtomatski gasilni sistem – sprinkler

 V kolikor je v stavbi 24/356 urno delo, je lahko izveden 
ročno aktiviran poplavni sistem

 Posebno nevarni stroji kot so sušilnica, drobilnik, silosi 
(itd...) imajo lahko lokalno gašenje

 Za uspešno gašenje mora biti v sprejemni hali izveden 
sistem avtomatskega gašenja s topom s peno

 V sistemih prenosa materiala v silos morajo biti izvedeni 
sistemi zaznavanja iskre z avtomatskim gašenjem

 V večini primerov se priporoča dodajanje penila v vodo



Primeri aktivne požarne zaščite



Odvod dima in toplote
 Projektirati kot pomoč gasilski intervenciji

 Priporoča se avtomatsko aktiviranje z dimnimi 
detektorji, mora biti zagotovljeno tudi ročno proženje 
odpiranja

 V primeru avtomatskega gašenja upoštevati 
medsebojni vpliv



Dostopi za gasilsko intervencijo
 Pri objektih večjih kot 2.500 in manjših kot 5.000 m2 

je potrebno zagotoviti dostop do najmanj dveh stranic 
stavbe 

 V primeru stavb večjih kot 5.000 m2 je potrebno 
zagotoviti krožno intervencijsko pot

 Za zunanje deponije je potrebno zagotoviti poti za 
dostop gasilsko intervencijo



Gasilna voda
 Obvezna je namestitev notranjega hidrantnega 

omrežja, izven objekta je potrebno zagotoviti zunanje 
hidrantno omrežje

 Minimalna količina je 96 m3/h (26,6 l/s), 

 V kolikor so požarni sektorji večji kot 1600 m2, se 
zahteva najmanj 192 m3/h, (53,3 l/s)

 V primeru požarnih sektorjev večjih kot 3.200 m2, se 
zahteva najmanj 288 m3/h, (80 l/s)



Zajem požarne vode
 Zahtevano je preprečevanje iztekanja požarne vode v 

zemljo, podtalnico in površinske vode
 Izvedbe so lahko kot stacionarno postavljeni odprti ali 

zaprti bazeni (jarki, kleti, cisterne, itd…) ali kot mobilne 
zapore

 Izračun potrebne količine bazena je lahko izveden glede na 
smernico:
 Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen 

beim Lagern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL), www.is-
argebau.de

 Löschwasser-Rückhaltung– Leitfaden für die Praxis; 
www.praever.ch/de
(https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/umwelt__natur___landsch
aft/umweltschutzmassnahmen_1/abwasserreinigung_1/afu_01_06_2016_loeschwasser_leitf
aden.pdf)

http://www.is-argebau.de/
http://www.praever.ch/de
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/umwelt__natur___landschaft/umweltschutzmassnahmen_1/abwasserreinigung_1/afu_01_06_2016_loeschwasser_leitfaden.pdf


Organizacijski ukrepi
Poleg splošnih organizacijskih ukrepov so pomembni še naslednji 
specifični ukrepi:
 Čiščenje naloženega (gorljivega) prahu (npr. luči)
 Upoštevanje eksplozivnih con (npr. obleke, čevlji, vzdrževanje opreme)
 Striktno upoštevanje predpisanih razdalj med deponijami, objekti in 

upoštevanje višin skladiščenja
 Ločevanje različnih skladiščnih materialov
 Čiščenje strojev, po zaključku dela čiščenje prostorov
 V primeru servisnih posegov (izklopov) na protipožarni opremi so 

nujni nadomestni ukrepi
 Upoštevanje dovoljenih viličarjev v stavbah in izven stavb (lovilci isker, 

električni viličarji-polnilnice!)
 Upoštevanje časovnih kriterijev skladiščenja (dolžina skladiščenja 

materiala)



Kaj lahko naredimo na obstoječih 
deponijah
 Ali za obstoječe stavbe lahko zahtevamo izboljšanje stanja 

požarne varnosti?
 Najprej moramo ugotoviti nivo izvedenih ukrepov požarne 

varnosti-ugotoviti tveganje nastanka požara (npr. požarni 
inženir)

 Na osnovi tega lahko z organizacijskimi ukrepi hitro 
izboljšamo požarno varnost (npr. skladiščenje v sektorjih, 
razmiki med deponijami, odmiki od objektov, dostopnost 
objektov, itd…)

 Lahko izvedemo požarne ločitve s pregradami, požarnimi 
zidovi

 Lahko izvedemo sisteme aktivne požarne zaščite (npr. 
avtomatsko javljanje požara, samodejni gasilni sistem, 
video nadzor, itd..)



Zaključek
Organizacijski ukrepi so zelo pomemben vidik požarne 
varnosti. Tako še tako dobra pasivna ali aktivna požarna 
zaščita brez organizacijskih ukrepov ne more preprečiti 
večjih požarov.

Predlagam izdelavo raziskovalne naloge na temo stanja 
požarne varnosti odlagališč

Predlagam izdelavo smernice za protipožarno varovanje 
in organizacijske ukrepe na novih in obstoječih 
deponijah



Vprašanja?

Hvala za pozornost

Mag. Aleš Drnovšek, udie

ales@ekosystem.si


