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Varstvo pred požarom v stavbah kulturne
dediščine

CFPA-E-SMERNICA

PREDGOVOR
Evropska nacionalna združenja za požarno varstvo so se odločila pripraviti skupne smernice, da bi
dosegla podobno interpretacijo v evropskih državah in predstavila primere ustreznih rešitev,
konceptov in modelov. Cilj konfederacije združenj za požarno varstvo v Evropi (CFPA-E) je
spodbujati in podpirati dejavnosti varstva pred požarom po vsej Evropi.
Narodi si delimo odgovornost za ohranitev zgodovinskih stavb, t.j. stavb arhitekturnega ali
zgodovinskega pomena. Skupaj tekmujemo z zobom časa, naravnimi nesrečami in drugimi
nevarnostmi, ki uničujejo stavbe. S skupnim sovražnikom se lahko učinkoviteje spopadamo z
izmenjavo znanja in z uporabo že drugje preverjenih načinov reševanja problemov.
Ljudje se zavedamo pomena kulturne dediščine in smo že veliko dosegli za njeno ohranitev.
Narejene so bile številne požarne študije, še posebej za najpomembnejše stavbe kulturne
dediščine. Napisane so bile tudi že številne smernice. Obstajajo nove tehnične možnosti za varstvo
pred požarom, obstajajo pa tudi nova tveganja. Nenehno moramo preverjati svojo sposobnost
soočanja s temi tveganji, da bomo lahko varovali te materialne sledi zgodovine človeštva.
Ta smernica je namenjena lastnikom, upravljavcem, skrbnikom in drugim, ki so odgovorni za
varnost stavb kulturne dediščine. V njej so zapisani osnovni, enostavni in poceni ukrepi za
varovanje stavbe pred požarom. Smernica kaže tudi možne poti do tehnično zahtevnejših načinov
varovanja. Za povečanje požarne varnosti v stavbah kulturne dediščine sta potrebna pomoč in
sodelovanje strokovnjakov: reševalnih služb, projektantov požarnega varstva in drugih
svetovalcev, podjetij, ki skrbijo za požarno varstvo, itd.
Predloge v tej smernici je pripravilo Slovensko združenje za požarno varstvo na podlagi številnih
dokumentov in študij, predvsem na podlagi rezultatov projekta COST (Evropsko sodelovanje na
področju znanstvenih in tehničnih raziskav) C17: Stavbna dediščina - Izgube na stavbah kulturne
dediščine zaradi požarov. 4. delovna skupina tega programa se je ukvarjala s strategijami za
upravljanje premoženja in je pripravila odlične smernice za organizacijo varstva pred požarom.
To smernico je sestavila Komisija za smernice, privzele so jo vse članic CFPA-E. Če je smernica v
nasprotju z nacionalnimi zahtevami, je treba upoštevati nacionalne zahteve.
Kopenhagen, november 2013
CFPA Evropa
Jesper Ditlev
Predsednik
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Matti Orrainen
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1 Uvod
Skrbimo za našo kulturno dediščino in jo želimo zaščititi. Če se zavedamo nevarnosti požara in ne
podcenjujemo možnosti nastanka požara v stavbi kulturne dediščine, ki jo obiskujemo, jo
uporabljamo, zanjo skrbimo, smo naredili prvi korak na poti k zaščiti stavbe in njene vsebine pred
požarom.
Nacionalne smernice predpisujejo, kako zaščititi življenja, okolje in premoženje pred požarom.
Varovanje stavb kulturne dediščine je pogosto bolj zapleteno. Stopnja zaščite mora biti visoka,
ukrepi pa takšni, da ne uničijo zgodovinske vrednosti.
Stavbe kulturne dediščine so bile zgrajene v drugih časih, na podlagi drugačnih pravil in ne po
današnjih standardih varnosti. Pogosto jih uporabljamo v druge namene, kot so jih v času njihove
izgradnje. V mnogih od njih so nameščene sodobne inštalacije in oprema, ki jih zahteva današnja
uporaba. Nekatere so se včasih uporabljale za prebivanje in so bili v njih ljudje stalno prisotni. Zdaj
jih uporabljamo kot javne zgradbe, kot muzeje ali galerije, ki jih ljudje le občasno obiščejo. Odnos
do stavbe in seznanjenost današnjih uporabnikov s stavbo sta drugačna kot takrat.

Magdina hiša", Filovci, Slovenija:
Po prenovi je bil bivanjski del hiše
preurejen v muzej ljudske bivanjske
kulture, gospodarski del hiše pa v
razstavišče in prostor za razne
manjše razstave in tematske
delavnice. V sklopu hiše je tudi
manjša trgovinica s spominki,
razglednicami in domačimi izdelki.
(http://magdina-hisa.si/slo/domov/)
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Ponte Vecchio, Firence Italija:
Gneča v trgovinah v stavbi
kulturne dediščine.

Stopnišče v Vatikanskih muzejih,
Rim, Italija: Obišče jih približno 5
milijonov ljudi letno.

Ozka dovozna pot h grajskemu
dvorišču v Českem Krumlowu,
Češka republika.

Po drugi strani danes veliko več vemo o požaru in lahko to znanje uporabimo za preprečevanje
nastanka požarov. Za razsvetljavo, kuhanje in ogrevanje lahko vgradimo takšne inštalacije in
opremo, ki ne povzročajo požara. Poznamo učinkovito zaščito pred požari zaradi udara strele.
Namestimo lahko sisteme za odkrivanje požara, za hitrejše in boljše obveščanje uporabnikov
stavbe in gasilcev o požaru in celo za avtomatsko gašenje požara, kjer je to potrebno.
O vzrokih požara in o najbolj učinkovitih ukrepih za preprečevanje požarov v stavbah kulturne
dediščine je bilo izdelanih že veliko študij. Upoštevanje pravil dobrega gospodarjenja in preprostih
ukrepov varstva pred požarom se je izkazalo kot najbolj stroškovno učinkovito. Ta smernica
vsebuje navodila za skrbnike stavb kulturne dediščine pri organizaciji požarnega varstva v različnih
stavbah kulturne dediščine.
Za vsak zaščitni ukrep so v številnih nacionalnih in mednarodnih standardih, smernicah in drugi
literaturi na voljo podrobnejše informacije. Nekateri viri so navedeni na koncu te smernice. Za
načrtovanje in urejanje požarne varnosti v kompleksnih zgodovinskih stavbah večjega pomena pa
je priporočljivo najeti usposobljenega svetovalca oziroma strokovnjaka za požarno varstvo.
Če se zgodovinska stavba uporablja kot muzej, nastanitveni objekt (npr. hotel), šola, bolnišnica ali
drugačna javna stavba, je priporočljivo skupaj s temi smernicami uporabiti še drugo literaturo.

CFPA-E-SMERNICA

2 Koncept požarne varnosti v stavbah kulturne dediščine
Vsaka stavba kulturne dediščine je edinstvena, zato zahteva edinstvene in ustvarjalne rešitve
varstva pred požarom. V tem poglavju je opisanih nekaj osnovnih priporočil za požarnozaščitne
ukrepe.
2.1 Ocena tveganja
Prvi korak pri organizaciji požarnega varstva je ocena požarnega tveganja, ki jo je treba stalno
posodabljati, če želimo doseči in vzdrževati določen nivo požarne varnosti. Z investicijo v izdelavo
ocene tveganja, ki jo skupaj pripravijo strokovnjaki s področja požarnega varstva in strokovnjaki za
zaščito kulturne dediščine, ter v stroškovno analizo predvidenih ukrepov dobimo sprejemljive
rešitve, dolgoročno pa prihranek pri izdatkih za zaščito stavbe. Izbrani požarnovarnostni ukrepi naj
torej temeljijo na oceni požarnega tveganja.
Oceno požarnega tveganja je treba stalno posodabljati. Preverjati jo je treba redno, najmanj
enkrat letno, pred in po vzdrževalnih delih, posebnih dogodkih ipd. Običajno lahko stanje preveri
usposobljeno osebje, po potrebi pa se za pomoč zaprosijo strokovnjaki.
2.2 Dokumentacija
Požarnovarnostni ukrepi morajo biti opisani v ustreznih dokumentih. Ti naj vsebujejo opis zgradbe,
vgrajenih naprav in opreme za preprečevanje in gašenje požarov, organizacijo varstva pred
požarom in vse spremembe v uporabi stavbe. Pred vsako spremembo ali adaptacijo stavbe je treba
razmisliti, če znižuje raven požarne varnosti. Dokumentacijo naj zbira in vzdržuje osebje, ki dela v
stavbi ali jo vzdržuje in dobro pozna delovanje in posebnosti stavbe.
Informacije o vgrajenih sistemih požarne zaščite in drugi opremi za varstvo pred požarom morajo
biti podrobno opisane v Priročniku požarne varnosti ali podobnem dokumentu v skladu z
nacionalnimi predpisi (Op. prev.: V RS je predpisan t.i. požarni red, zato je v nadaljevanju tako
tudi poimenovan). Požarni red mora vsebovati tlorise z lokacijami gasilnikov, hidrantov, zapornih
plinskih ventilov, sheme napeljav, druge načrte in specifikacije ter seznam nadomestnih delov.
Požarni red mora vsebovati tudi navodila za delovanje, servisiranje in vzdrževanje vgrajenih
sistemov požarne zaščite in druge opreme skupaj s podrobnostmi o morebitnih spremembah ali
nadgradnjah opreme. Zapisani morajo biti postopki za posebne priložnosti, ko se pričakuje večje
tveganje. Posebne priložnosti so prireditve, kjer so potrebne dodatne električne inštalacije,
ognjemeti, vroča dela pri vzdrževanju stavbe (Glejte 3.1.4!) in podobno.
V Dnevnik požarne varnosti ali podoben dokument v skladu z nacionalnimi predpisi (Op. prev.:
V RS je večina navedenih vsebin obvezna v požarnem redu.), naj se redno zapisujejo:
- izvedena usposabljanja za varstvo pred požarom s podatki o trajanju, vsebini in imenih
udeležencev;
- izvedene požarne vaje s podatki o času, trajanju in imenih sodelujočih. Zapis mora vsebovati
stolpec "pripombe" za podatke o posebnih težavah in drugih opažanjih. Če se odkrijejo problemi ali
težave, je treba navesti tudi kdaj in kako so bili odpravljeni;
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- inšpekcijski pregledi, obiski serviserjev opreme za požarno zaščito, obiski zavarovalnih
zastopnikov, gasilcev ali drugih oseb. Zapisati je treba tudi osnovne podatke o kakršnihkoli
opažanjih;
- vse podrobnosti o vseh pregledih požarne opreme in o vzdrževanju vgrajenih požarnih sistemov
skupaj z varnostno razsvetljavo. Te informacije je priporočljivo zapisati v Dnevnik požarne varnosti
tudi, če obstajajo ločeni dnevniki vzdrževanja za opremo, kot so sistemi odkrivanja požara in
alarmni sistemi;
- podrobnosti o kakršnihkoli požarnih dogodkih, lažnih alarmih ali drugih podobnih dogodkih skupaj
z rešitvami oziroma sanacijskimi ukrepi.
Načrt omejitve škode mora biti temelj vsakega ravnanja, če nastane požar in je potrebna
pomoč gasilcev. Vsebuje naj najmanj naslednje informacije:
- kratek opis prostorov in njihovo namembnost;
- skico dovoznih poti za gasilska vozila, lokacijo hidrantov, gasilnih aparatov, glavnih zapornih
ventilov in stikal;
- lokacijo vrednejših predmetov, ki jih je treba odstraniti v primeru požara in vnaprej določena
varna mesta, kamor je treba te predmete prestaviti;
- naloge, poverjene posameznim zaposlenim in drugim, skupaj z njihovo domačo/mobilno
telefonsko številko;
- naloge menedžerjev in nadzornikov;
- pravila sodelovanja z gasilci in reševalci;
- imena in naslove izvajalcev, specialistov konservatorjev itd.
V načrtu omejevanja škode je treba vzpostaviti sistem kategorizacije prednostnih nalog za
reševanje predmetov. Opredeliti je treba
- prvo prioriteto: predmete mednarodne vrednosti, ki so tesno povezani s stavbo ali njenimi
prejšnjimi stanovalci;
- drugo prioriteto: predmete nacionalne vrednosti, ki so pomembni za razlago zgodovine stavbe ali
njenih prebivalcev. Vključeni morajo biti tudi predmeti, ki imajo visoko denarno vrednost;
- tretjo prioriteto: predmete, ki bi jih bilo težko ali drago nadomestiti in ki prispevajo k zgodovini
stavbe;
- nekategorizirane predmete, ki ostanejo na svojem mestu.
Načrt omejevanja škode je treba izdelati in posodabljati v sodelovanju s pristojno gasilsko službo.
2.3 Enostavni in poceni ukrepi
Najprej so na vrsti enostavni in poceni ukrepi. Upoštevanje pravil dobrega gospodarjenja (redno
čiščenje, pravilno skladiščenje in odstranjevanje odpadkov, kontrola ustreznosti električne
napeljave in opreme, košnja okoli stavbe, vodenje evidenc o incidentih, vzdrževanje itd.) je ukrep z
nizkimi stroški. Ključnega pomena je, da se osebje zaveda tveganj in je usposobljeno za pomoč pri
evakuaciji in gašenju požarov.
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2.4 Tehnični ukrepi
Če so potrebni dodatni, običajno tehnični ukrepi, kot so avtomatsko javljanje požara, avtomatsko
gašenje požara in podobno, morajo biti naprave redno vzdrževane, tako da lahko v vsakem
trenutku opravijo svojo funkcijo.

3 Osnovni ukrepi varstva pred požarom
Ukrepe varstva pred požarom je treba opredeliti za vsako stavbo posebej. Pravila gospodarjenja in
upravljanja morajo biti jasno predpisana, osebje mora te naloge tudi izvajati. Za vsako stavbo
mora biti imenovana najmanj ena odgovorna oseba, usposobljena za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom. Ta oseba mora opravljati redne požarne preglede po kontrolnem seznamu, ki se
izdela za vsako stavbo posebej. Število pooblaščenih oseb in vsebina kontrolnih seznamov, morata
biti opredeljena v požarnem redu. Nekateri temeljni ukrepi za požarno varnost, ki jih je treba
vključiti v požarni red, so opisani v tem poglavju.
3.1 Preprečevanje vžiga
Osnovni požarnovarnostni ukrep je preprečevanje nastanka požara oziroma zmanjšanje možnosti
za nastanek požara. Najpogostejši vzroki požarov v stavbah kulturne dediščine so požigi, okvare na
električnih inštalacijah in opremi, odprt ogenj, cigarete in vžigalice, sveče, naprave za ogrevanje,
udar strele in vroča dela, kot so varjenje, rezanje in podobna dela pri obnovi stavb.

3.1.1 Požig
Požig je najpogostejši vzrok požara v stavbah kulturne dediščine. Do požiga lahko pride tudi zunaj
stavbe, nato pa se požar prenese v stavbo.
V večini primerov je požig mogoče preprečiti z razmeroma preprostimi ukrepi. Prepričajte se, da so
nevarovani prostori (na primer kleti, stopnišča) zaklenjeni in da se gorljivi odpadki ne kopičijo ob
zunanjih stenah in se ne odlagajo v odprte posode. Prepričajte se, da zabojniki za odpadke niso
postavljeni pod okna ali pred vrata - še posebej ne v bližini evakuacijskih poti.
Zunanja vrata morajo biti zaklenjena in okna zaprta, ko je stavba prazna.
Za dodatne informacije glejte smernico CFPA-E št. 7: Varnostna razdalja med zabojniki za smeti in
stavbami (Safety distance between waste containers and buildings)!

Vabilo požigalcem (http://www.frsug.org/reports/Fire_Safety_in_Historic_Town_Centres.pdf)
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3.1.2 Električne napeljave in oprema
Električne napeljave in oprema so v stavbah kulturne dediščine pogosto zastarele in dotrajane.
Celo nove električne napeljave, grelci, kuhalniki in druge električne naprave lahko povzročijo požar.
Nekaj primerov nevarnosti zaradi električne napake in osnovnih pravil za preprečevanje teh
požarov jenavedenih v nadaljevanju:
Reflektorji lahko povzročijo požar zaradi segrevanja gorljivega materiala, na katerega sevajo.
Poskrbite, da je razdalja od reflektorja do gorljivega materiala takšna, da material po daljši
izpostavljenosti neposrednemu sevanju ni vroč ali topel. Reflektorji se ne smejo pokriti.
20. novembra 1992 je večji del gradu Windsor, ki je bil najljubše prebivališče kraljice ob koncu tedna, uničil
požar. Več kot 100 sob s površino 7.000 kvadratnih metrov je bilo poškodovanih v požaru, za katerega se
domneva, da ga je zanetil reflektor, ki je vžgal zaveso.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/31069.stm)

Fluorescenčne sijalke pogosto utripajo, preden pregorijo. Kondenzatorji in vžigalna naprava, ki so
še vedno vroči, lahko padejo iz sijalke na tla in vnamejo gorljiv material pod svetilko. Treba je
preveriti:
- da fluorescenčne sijalke ne utripajo in ne "žarijo". Zamenjajte navadne vžigalne naprave za
sijalke z varnostnimi;
- da so žarnice, reflektorji in druga svetila postavljeni tako, da ljudje nanje ne obešajo oblačil ali
podobnih predmetov;
- da v električnih svetilkah ni premočnih žarnic;
- da so električne svetilke stabilno postavljene oziroma ustrezno pritrjene.
Številne požare so povzročili kuhalniki in kavni avtomati, ki so po uporabi ostali prižgani. Požari
nastajajo predvsem v prostorih za osebje, kot so čajne kuhinje, prostori za počitek, sanitarni
prostori. Večina požarov, ki se zgodijo v čajnih kuhinjah, je posledica pozabljenega ali nehote
prižganega kuhalnika. Če se čajna kuhinja uporablja za shranjevanje ali če se na kuhalno ploščo
odlagajo gorljivi predmeti, bo prej ali slej prišlo do požara. Zato mora imeti takšna električna
oprema varovalo, ki pri pregrevanju samodejno izklopi elektriko.
Požar lahko povzročijo tudi druge električne naprave, npr. kopirni stroji. Zato morajo biti naprave
opremljene s stikalom za samodejen izklop po določenem času ali po izteku delovnega časa.
Računalnike je treba ob koncu delovnega dne izklopiti.
Da se izognemo požaru zaradi električne opreme, je prav tako pomembno preveriti:
- da se tehnični prostor, v katerem je glavno električno stikalo, ne uporablja kot skladišče;
- da kabli niso poškodovani ali stisnjeni ter da so površine okrog toplotnih seval čiste in prazne;
- da so električne omarice zaprte;
- da razdelilne električne omarice in električne inštalacije niso izpostavljene vlagi;
- da električni grelniki, kot so električni radiatorji, kavni avtomati,grelniki v savnah itd., niso pokriti
ali postavljeni v neprimernem okolju;
- da na grelnih ploščah ali v njihovi bližini ni gorljivih materialov in jih ni mogoče nehote vklopiti;
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- da so vroče plošče ugasnjene, kadar se ne uporabljajo.
Pri restavriranju ali prenovi uporabljajte le električne aparate, ki imajo oznako CE. S to oznako
proizvajalec ali uvoznik potrjuje, da izdelek izpolnjuje vse osnovne zdravstvene in varnostne
zahteve evropskih direktiv oziroma harmoniziranih evropskih standardov.
Okvarjena ali preobremenjena električna naprava lahko povzroči pregrevanje ali kratek stik, ki
povzroči požar. Zgodnje odkrivanje teh okvar je lahko ključnega pomena pri zagotavljanju varnosti
ljudi in varovanju premoženja. Za odkrivanje pregretih delov električne opreme in napeljav je
primerna termografija. Termično skeniranje komponent električnih sistemov lahko pokaže napake,
ki jih ni mogoče videti s prostim očesom. Infrardeče slike lahko odkrijejo vroče točke, pretirano ali
neenakomerno obremenitev, zrahljane povezave, pokvarjena stikala, varovalke. Taka skeniranja se
lahko uporabljajo pri rutinskih varnostnih pregledih, da se pravočasno preprečijo napake, ki bi
lahko privedle do požara. Za več informacij o termografiji glejte smernico CFPA-E št. 3!

3.1.3 Raba odprtega ognja, prižgane cigarete, vžigalice, sveče, naprave za ogrevanje
Raba odprtega ognja, prižgane cigarete in vžigalice, sveče in naprave za ogrevanje lahko
povzročijo vžig gorljivih materialov z neposrednim stikom ali s toplotnim sevanjem. Naprave se
smejo uporabljati/prižgati le, če imajo primerno lego, če so okoli njih samo negorljivi materiali in če
so vedno pod nadzorom.
Bakle in sveče je treba postaviti tako, da se ne morejo prekucniti in da nič ne more pasti v vroč
vosek (ali podobno snov, iz katerega je bakla oziroma sveča) in povzročiti, da bi brizgnil in vžgal
gorljiv material v bližini.
Kamini, štedilniki, rešetke za kamin in dimniki predstavljajo resno nevarnost za nastanek požara.
Kurišča morajo imeti zagotovljen ustrezen dovod zraka, da drva dobro gorijo in da pri tem ne
nastajajo nevarni dimni plini. Upoštevati je treba varno razdaljo od kurišča do gorljivih snovi, kot
so leseno pohištvo in preproge.
Dimnike je treba redno čistiti, da se prepreči vžig saj in požar. Zaradi razpok ali okvare dimovodne
naprave oziroma dimnika se požar lahko razširi na druge dele stavbe.
Kajenje predstavlja tveganje za nastanek požara. Na krajih, kjer je kajenje dovoljeno, je treba
zagotoviti varnostne pepelnike, iz katerih cigareta ne more pasti. Pravila glede kajenja mora
določiti uprava. Da bi zmanjšali požarna tveganja zaradi ogorkov, je smiselno dovoliti kajenje le na
določenih mestih, ki so požarno ločiena od ostalih prostorov oziroma opremljena tako, da vroči viri
vžiga ne pridejo v stik z gorljivimi materiali.

3.1.4 Vroča dela
Vroča dela so pogosto vzrok požara z resnimi posledicami. To so dela, še posebej pogosta v času
prenove in/ali vzdrževanja, pri katerih se razvija toplota ali se iskri: rezanje, varjenje, spajkanje
in/ali uporaba toplotnih pištol. Požar lahko povzroči toplota, ki se na gorljivo snov prenese z
žarečimi drobci od brušenju ali varjenja, zaradi toplotnoprevodne kovine ipd. Goreti začne, ko pride
vroča površina v stik z vnetljivim materialom. Ogenj lahko tli v skritem kotičku. Ker ga ne zaznamo
takoj, ima dovolj časa, da raste in se širi. Ko ga končno odkrijemo, je pogosto prepozno.
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Prah in pajčevine na podstrešju na primer povečajo nevarnost vžiga v času vročih del ali ob daru
strele. Vnetljivi oblaki prahu ne začnejo goreti, če jih ne vžge dovolj močan vir toplote. Ukrep za
preprečevanja vžiga je redno čiščenje prahu ali vsaj čiščenje pred začetkom vročih del.
Postopek nadzora vročih del mora biti opredeljen in upoštevan pri obnovah, vzdrževalnih in drugih
delih. Vroča dela mora nadzorovati oseba/izvajalec z dovoljenjem za vroča dela. Za več informacij
o požarnovarnostnih osnovah za izvajalce vročih del glejte smernico CFPA-E št. 12!
3.2 Preprečevanje širjenja požara
Požarni trikotnik prikazuje tri elemente, potrebne za vžig in širjenje požara.

Požarni trikotnik

Požar preprečimo če odstranimo enega od elementov požarnega trikotnika. Zraka z zadostno
količino kisika je običajno dovolj, še posebej v prepišnih starih zgradbah. Če je dovolj gorljivih
snovi, se lahko začetni požar širi in povzroči resne težave.
Redno čiščenje, pravilno shranjevanje in odlaganje odpadkov in druga pravila skrbnega
gospodarjenja so osnovni ukrepi za preprečevanje širjenja požara. Gasilni aparati, gasilne odeje in
druga osnovna oprema za gašenje morajo biti pri roki, da prisotni lahko pogasijo začetni požar.
Delitev stavbe na požarne sektorje preprečuje širjenje požara iz prostora, kjer je požar nastal, v
druge dele stavbe za določeno časovno obdobje. Stavbe kulturne dediščine ponavadi nimajo
ustreznih požarnih sektorjev. Zato so za omejevanje požara do prihoda gasilcev potrebni drugi
ukrepi.
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Požarni sektorji: Prenos požara skozi vse odprtine, tudi skozi tiste v dvojnih stropih, je treba preprečiti.
Vrata, kanale in cevovode je treba zapreti, če pride do požara.
(http://www.buildingconservation.com/articles/intumescent-products/intumescent-products.htm)

Vrata je mogoče predelati in opremiti tako, da bolje preprečujejo prenos požara.

Celo navadna zaprta vrata lahko za nekaj časa zadržijo požar v prostoru, kjer je nastal.
Pri novogradnjah se prenos požara med stavbami lahko prepreči z ustreznimi razdaljami med njimi
ali s požarnimi zidovi. Pri obstoječih stavbah tega ponavadi ni mogoče storiti.
Pri postavljanju začasnih objektov ob zgodovinskih stavbah se je treba zavedati, da lahko povečajo
požarno tveganje, zato je potrebna ocena požarnega tveganja. Na podlagi te ocene se predvidijo
nadomestni tehnični ukrepi, kot je namestitev sistemov za odkrivanje ali gašenje požarov.
Nadomestni ukrep je treba podrobno opisati v požarnem redu.

3.2.1 Ročni gasilniki in druga oprema za gašenje
Zaposleni in obiskovalci lahko preprečijo širjenje požara z gasilnim aparatom ali drugo primerno
ročno opremo za gašenje. Zato je pomembno izbrati gasilnike, ki so dovolj učinkoviti za gašenje
pričakovanega požara in ne povzročijo nepopravljive škode na stavbi, njeni opremi in vrednejših
predmetih. Izbira opreme za gašenje mora temeljiti na oceni požarnega tveganja. Pri nabavi je
pametno omejiti izbiro gasilnikov, tako da se jih zaposleni laže naučijo uporabljati. Oprema za

CFPA-E-SMERNICA

gašenje mora biti skladna s standardi. Za več informacij glejte raziskovalno poročilo Ročna oprema
za gašenje požarov za varovanje dediščine (angl. Research report: Manual Fire Extinguishing
Equipment for Protection of Heritage) na http://www.fireriskheritage.net/wpcontent/uploads/ManualFireExtinguishingEquipment1.pdf!
Prenosni gasilniki morajo biti nameščeni na vidnem mestu in jasno označeni. Razdalja do
prenosnega gasilnika ne sme presegati 20 m. Natančna postavitev je odvisna tudi od tega, kje so
prisotni ljudje in kje so izhodi in prehodi. V vsakem nadstropju mora biti vsaj en prenosni gasilnik.
Primerno mesto v prostoru je neposredno pri vratih, ki vodijo ven, blizu stopnišča, pri receptorju
itd.
Poleg upoštevanja zakonskih zahtev za varnost ljudi se lahko kot razmeroma učinkovit in poceni
dodaten ukrep uporabijo preprosta vedra z urejenim dostopom do vode oziroma peska. Učinkovit
in poceni ukrep za omejevanje požara, pri katerem ni potrebna posebna oprema, je tudi zapiranje
odprtin (za prezračevanje v prostoru, kjer je požar), odklop električne energije ali ohladitev
gorečega materiala, tako,da ga raztresemo na večjo negorljivo površino. Osebje mora biti
obveščeno o teh ukrepih, ki dopolnjujejo uporabo gasilne opreme.

3.2.2 Aktivni požarnovarnostni ukrepi
Za odkrivanje požara v začetni fazi in omejevanje širjenja požara lahko v stavbi vgradimo sisteme
aktivne požarne zaščite, kot so sistemi za odkrivanje in javljanje požara, sistemi za avtomatsko
gašenje požara ipd. Vgrajeni sistemi morajo delovati brezhibno in morajo biti redno vzdrževani.
Poleg običajnih zahtev veljajo za požarne sisteme v zgodovinskih stavbah dodatne zahteve. Morajo
biti čimmanj invazivni, z občutkom vključeni v okolje in vgrajeni tako, da po morebitni odstranitvi
ni nepopravljive škode na objektu.
Sistemi za avtomatsko odkrivanje požara so na splošno zelo učinkovite naprave za varstvo stavb
kulturne dediščine in muzejev pred požarom. Pravi izziv je, kako napeljati žice in pritrditi
javljalnike, da čimmanj posegamo v konstrukcijo in opremo. Tehnologija na tem področju
napreduje, rezultati so ovrednoteni in pripravljena so priporočila, ki se lahko uporabljajo po vsem
svetu. Za nadaljnje informacije glejte raziskovalno poročilo Minimalno invazivno odkrivanje požara
dediščine (anlg. Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage na
http://www.fireriskheritage.net/wp-content/uploads/MinimumInvasiveFireDetection.pdf).
Sprinklerski sistemi ali sistemi z vodno meglo se morda zdijo invazivni, včasih pa so zelo učinkovit
način za gašenje požara, preden se preveč razširi.
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Opazite sprinklerski sistem v kupoli knjižnice ameriškega kongresa?
(http://www.buildingconservation.com/articles/firesup/firesup.htm)

Avtomatska visokotlačna vodna šoba za vodno meglo v cerkvi Älgarås. Pri določanju položaja šobe
gre pogosto za kompromis med požarno zaščito, kulturnozgodovinskimi in estetskimi zahtevami.
(Pregled varstva pred požarom švedskih lesenih cerkva, Magnus Arvidson, Brandorsk projekt 500061
http://www.brandforsk.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=32f260f3-64b1-4f83-9442ad1a5eed6097&MediaArchive_ForceDownload=true)

V nekaterih stavbah je mogoče uporabiti tudi druge manj znane požarnovarnostne ukrepe. Sistemi
za gašenje z inertnimi plini so pogosto prezrti, vendar so lahko v stavbah kulturne dediščine zelo
uporabni. Inertni plin preprečuje vžig, sproščanje dima in širjenje požara. S takimi sistemi lahko
zavarujemo posamezne omare, pa tudi skladišča in razstave velikih razsežnosti. Za nadaljnje
informacije glejte raziskovalno poročilo: Hipoksično odzračevanje za zaščito dediščine (angl.
Hypoxic Air Venting for Protection of Heritage –
http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Hypoxic%20Air%20for%2
0Protection%20of%20Heritage%20COWI.pdf)!
3.3 Evakuacija
Pri požarnovarnostnih ukrepih v stavbah kulturne dediščine je treba upoštevati tudi varnost ljudi.
Za varno evakuacijo je odgovoren lastnik oziroma upravnik stavbe. Gasilci pogosto pridejo
prepozno in pomagajo le, če gre kaj narobe. Zato je treba za organizacijo evakuacije ter pomoč
ljudem in živalim usposobiti ljudi, ki so v stavbi zaposleni. Tam, kjer pogoji za evakuacijo niso
optimalni, lahko nižjo raven pasivne požarne zaščite nadomestijo sistem za javljanje in alarmiranje
in drugi ukrepi aktivne požarne zaščite.
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Evakuacijska pot iz stavbe mora voditi k varnemu mestu, ki je običajno na prostem, na nivoju
terena, od koder je dostopno javno zemljišče. Ustrezni so tudi izhodi na teraso, dvorišče in
podobne površine na prostem, ki jih lahko dosežejo gasilci.
Evakuacijske poti v stavbah kulturne dediščine pogosto ne izpolnjujejo današnjih varnostnih
standardov. Potrebno je oceniti kapaciteto in dimenzije elementov evakuacijske poti: vrat,
hodnikov, stopnišč, stopnic, klančin itd. Tej oceni bo morda treba prilagoditi evakuacijsko pot. V
skrajnih primerih je treba omejiti dostop obiskovalcem. Včasih je mogoče dovoliti le vodene
oglede, omejiti število obiskovalcev, zagotoviti dodatno pomoč za invalide itd.
V sodobnih stavbah, namenjenih javni rabi, je običajno v nacionalni zakonodaji določena največja
sprejemljiva razdalja za umik s kateregakoli mesta do končnega izhoda iz stavbe 15 m. Če je ta
razdalja daljša od 15 m, je treba zagotoviti umik v vsaj dveh različnih smereh oziroma k vsaj
dvema različnima končnima izhodoma, ki sta neodvisna drug od drugega. V takih primerih razdalja
do končnega izhoda ne sme presegati 45 m. Če je del razdalje do dveh med seboj neodvisnih
evakuacijskih poti skupen obema potema, šteje ta skupni del kot 1,5-kratnik dejanske dolžine ((A x
1,5) + B ≤ 45 m; A je dolžina skupnega dela, B je preostanek razdalje do končnega izhoda). Če so
na evakuacijski poti stopnice, je treba dolžini evakuacijske poti dodati štirikratnik razlike v višini
med obema nivojema.
Izračun razdalje:

A + B  15 m

A+B+C  15 m

V stavbah kulturne dediščine, posebno če so velike in kompleksne, kot so npr. gradovi in katedrale,
so lahko razdalje daljše. V takih primerih je potrebno izdelati študijo, zapisati ukrepe v požarni red
in jih tudi izvajati.
V nekaterih primerih se lahko kot alternativna pot za umik uporabijo tudi okna. V večnadstropnih
stavbah je včasih treba urediti dodatno evakuacijsko pot – npr. dodati stopnice. To velja tudi, če je
alternativni izhod iz prostora okno.
Nekatere stavbe kulturne dediščine imajo eno samo evakuacijsko pot. V tem primeru ne sme biti
nepričakovanega tveganja, da bo izhod iz stavbe onemogočil požar. Nepričakovano tveganje se
lahko pojavi tudi, če umik prepreči požar v sosednji stavbi. Glej naslednji primer!
Zgodovinska stavba je dvonadstropna. Zgornje nadstropje se uporablja kot koncertna dvorana. Spodnje
nadstropje se uporablja kot delavnica, kjer so vnetljive snovi in je tveganje za nastanek požara povečano.
Zagotoviti je treba najmanj dve med seboj neodvisni evakuacijski poti z dvema ločenima stopniščema, ki
vodita do pritličja.
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V primeru dvoma v varno evakuacijo lahko svetovalec za požarno zaščito uporabi programsko
opremo za virtualno evakuacijo, s katero se simulira gibanje ljudi. Uporaba te tehnologije omogoča
strokovnjakom, da ocenijo čas evakuacije v različnih razmerah (normalne razmere, zelo veliko
uporabnikov stavbe, zaradi požara blokirane poti za umik itd.) in da predlagajo dodatne oziroma
nove evakuacijske poti, ki jih predhodno ocenijo s to programsko opremo.

3.3.1 Vrata na evakuacijskih poteh
Vrata na evakuacijski poti in na dostopu do nje se morajo praviloma odpirati v smeri izhoda. V
času obratovanja se ne smejo zaklepati. Tudi če morajo preprečevati vstop nepooblaščenim
osebam, se morajo enostavno odpirati od znotraj, da ljudje ne obtičijo v stavbi.

3.3.2 Alternativni načini umika
V zgodovinskih stavbah so sprejemljivi alternativninačini evakuacije, vendar vedno na podlagi
študije in ob upoštevanju določenih omejitev. Uporaba pritrjene ali prostostoječe lestve,
stopniščnega stolpa ali evakuacijskega stola je sprejemljiva za evakuacijo manjšega števila ljudi
(manj kot 10), saj taka evakuacija traja dalj časa. Osebje, zadolženo za evakuacijo, mora biti
posebej usposobljeno za pomoč ljudem pri taki evakuaciji.
Balkoni se lahko uporabljajo kot skupni del sicer ločenih evakuacijskih poti.
Umik po ravni strehi lahko šteje za enakovrednega umiku preko balkona.

3.3.3 Alarm za umik
Sobe, kjer so ljudje za zaprtimi vrati ali vodi pot za evakuacijo iz njih skozi druge prostore, morajo
biti opremljene z alarmom, ki ga samodejno sproži javljalnik dima na hodniku. Tudi toaletni
prostori morajo biti opremljeni s takim alarmom.

3.3.4 Oprema vrat na evakuacijskih poteh
Med delovnim časom/časom za obisk, ko so v stavbi ljudje, mora biti mogoče odpreti vrata na
evakuacijski poti brez posebnega orodja ali ključev. To velja tudi za okna, če so predvidena za
evakuacijo.
Vrata na evakuacijski poti se morajo odpreti z ročico ali kljuko z eno samo potezo oziroma z eno
roko, ne da bi bilo treba npr. istočasno pritisniti še na gumb. Če so vrata na evakuacijski poti
opremljena z napravo za izhod v sili, mora biti ta v skladu s standardom SIST EN 179. Navadne
ključavnice za izhod v sili ne izpolnjujejo teh zahtev, ker mora biti vrata v smeri umika vedno
mogoče odpreti brez ključa ali kakšne druge naprave. (Op. prev.: Če so vrata na evakuacijski poti
opremljena z napravo za izhod ob paniki, mora biti ta v skladu s standardom SIST EN 1125.)
Certificirana ključavnica je sestavljena iz ohišja, prijemnika in ojačitev za vrata, če so potrebne.
Vse komponente ključavnice morajo biti najmanj razreda 3. (Op. prev.: po SIST EN 14600.)
Pri kombinaciji z opremo za protivlomno zaščito ima prednost funkcija za varen izhod iz stavbe.
Veliko stavb kulturne dediščine ima vrata z verigami, žabicami, kovinskimi drogovi in podobnim. V
večini primerov ni mogoče zagotoviti, da bi se taka vrata odklepala s sodobnimi tehničnimi
napravami, zato je treba določiti natančen postopek zaklepanja oziroma odklepanja. Na primer
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tako, da mora oseba, ki odhaja zadnja, zakleniti vsa vrata, oseba, ki odklene prva vrata, pa mora
odkleniti tudi vsa druga vrata na evakuacijskih poteh.

3.3.5 Usmerjevalni znaki
Usmerjevalni znaki so znaki na zeleni podlagi z jasnimi belimi simboli v skladu s smernico CFPA-E 5
2003F: Znaki za izhod, varnostna razsvetljava in splošna razsvetljava.
Če stalna namestitev znakov za izhod preveč posega v kulturno in zgodovinsko vrednost stavbe
in/ali njene vsebine, je mogoče postaviti odstranljive znake za čas dogodka, ko so ljudje v stavbi.
V nekaterih primerih je smiselna uporaba fotoluminiscenčnih trakov za talno označevanje. Mogoče
jih je odstraniti in ne poškodujejo sten, stropov itd. Fotoluminiscenčni trakovi se svetijo v temi,
svetlobo oddajajo nekaj časa, tudi do 6 ur. Čas fotoluminiscenčnega učinka se razlikuje od izdelka
do izdelka in ga deklarira proizvajalec.
Uporaba odstranljivih znakov za izhod in/ali fotoluminiscenčnih označevalnih trakov ni priporočljiva
niti praktična, če je stavba pogosto na voljo javnosti (npr. vsak teden).

3.3.6 Načrt evakuacije
Načrti evakuacijse morajo biti izobešeni na primernih mestih. V načrtu evakuacije morajo biti
označene evakuacijske poti in opisan način za obveščanje gasilcev in reševalcev. V načrtu naj bodo
označene tudi lokacije ročnih javljalnikov, telefonov za alarmiranje in zbirnih mest, kjer se ljudje
zberejo po evakuaciji.
Načrti evakuacije niso potrebni za prostore, katerih velikost, položaj in ureditev so takšni, da očitno
ni potrebe po zagotavljanju varnosti obiskovalcev. Ali so ti načri za posamezno stavbo potrebni, se
torej presoja od primera do primera.
Običajno je priporočljivo izobesiti najmanj en načrt evakuacije v vsakem nadstropju. Urediti je
treba zbirno mesto, kjer se po evakuaciji zberejo zaposleni, stanovalci, obiskovalci itd., saj je tako
laže preveriti, če so se vsi umaknili iz stavbe.

Izvleček iz požarnega reda vsebuje informacije o evakuacijskih poteh in druge potrebne podatke.
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3.4 Reševanje vrednejših predmetov
Reševanje vrednejših predmetov lahko zahteva posebej načrtovane evakuacijske poti ali posebno
opremo. Načrt omejitve škode mora zagotoviti, da ne pride do gneče na teh poteh in do oviranja
osebja in reševalnih ekip, če se ljudje in vrednejši predmeti evakuirajo hkrati.

4 Izobraževanje zaposlenih
Pooblaščeno osebje se mora usposabljati v skladu s svojimi odgovornostmi, navedenimi v
požarnem redu. Poleg usposabljanja menedžerjev in osebja, zadolženega za varstvo pred požarom
in za evakuacijo, bi morali biti vsi zaposleni poučeni o ukrepih požarnega varstva. Od časa do časa
je koristno v požarne vaje vključiti tudi obiskovalce.
Poleg običajnega osnovnega usposabljanja za varstvo pred požarom je treba znanje osebja
nadgraditi s poznavanjem postopkov v sili, ukrepov za omejevanje škode (npr. preselitve ali
gašenja predmetov) itd.
Zaposleni, zadolženi za evakuacijo, morajo biti usposobljeni za pomoč pri evakuaciji šolskih skupin,
ljudi z majhnimi otroki in/ali ljudi s posebnimi potrebami (slabša mobilnost, vid, sluh in/ali duševne
motnje) itd.
Zaposleni se morajo tudi zavedati posebnih in dodatnih tveganj med vzdrževanjem, obnovo,
posebnimi prireditvami, rekonstrukcijami in drugimi deli in biti usposobljeni za soočanje z njimi. V
času teh del ali prireditev so v bližini stavbe lahko začasni objekti, kot so šotori, dodatna električna
oprema, gorljiv material in podobno.

5 Pogoji za učinkovito delo gasilcev
Delo gasilcev je lahko veliko bolj učinkovito, če so seznanjeni s stavbo. Lastnik oziroma upravitelj
stavbe kulturne dediščine mora sodelovati z lokalnimi gasilci. Tako se zagotovi, da imajo gasilci
potrebno opremo in znanje za gašenje požara v stavbi in da pri tem ne povzročajo nepotrebne
škode na stavbi in njeni vsebini zaradi prekomerne uporabe vode za gašenje. Pomembna
umetniška dela je treba umakniti in pri tem lahko pomagajo gasilci. Priporočljivo je, da gasilci
sodelujejo na vajah evakuacije in reševanja vrednih predmetov.
5.1 Dovozne poti za gasilce
Dovozne poti morajo zagotavljati učinkovito reševanje in gašenje požara. Dostop za gasilce in
druge reševalne službe je treba načrtovati skupaj z lokalnim gasilskim društvom.
Nič ne sme ovirati dostopa do hidrantov in/ali zapornih ventilov. To velja tudi za dostop do jaškov
za elektriko, telekomunikacije, daljinsko ogrevanje.
Dovozne poti in postavitvene površine za gasilska vozila morajo biti proste. Nič ne sme ovirati dela
z gasilskimi dvigali, vrtljivimi lestvami ipd. Če ni povsem gotovo, da je podlaga dovolj utrjena za
postavitev gasilskih vozil, se je treba o tem posvetovati z gasilci.
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Dostop za reševalne službe mora biti načrtovan skupaj z lokalnimi gasilci.

5.2 Oskrba z vodo za gašenje požara
Kjer ni javne oskrbe z vodo, ali pa vode ni dovolj, je treba zagotoviti alternativne vire vode za
gašenje, kot so bazen, jezero, podzemna cisterna itd.
5.3 Gašenje požarov v stavbah kulturne dediščine
Gasilci morajo biti usposobljeni za gašenje požarov v stavbah kulturne dediščine. Za vsako stavbo
mora biti pripravljen postopek v sili, ki ga je treba preveriti vsaj enkrat na leto, da ostane aktualen.
Ljudje se učimo iz izkušenj in lahko vedno izboljšamo postopke za ukrepanje ob nesrečah. Gasilci
pridejo na pomoč tudi ob drugih nesrečah, kot so poplave, neurja itd., ki so lahko pogostejše od
požara. Požarni načrt mora zato vsebovati postopke za ukrepanje v sili pri različnih vzrokih za
njihovo delovanje. Nekatere podrobnosti v načrtu nesreče, ki jih ne smemo spregledati:
- Škoda zaradi vode v stavbah kulturne dediščine je lahko enako uničujoča kot požar.
Uporabo vode in drugih sredstev za gašenje je treba načrtovati vnaprej, z mislijo na škodo,
ki jo povzročajo stavbam in vrednejšim predmetov v njih. Pametneje je uporabiti majhno
količino vode, s katero požar zadržimo v majhnem prostoru ali delu stavbe kot dopustiti
širjenje požara brez zadostnih in ustreznih gasilnih sredstev.
- Koristno je imeti usposobljene reševalne ekipe za nekatere ukrepe, kot je evakuacija
vrednejših predmetov. V teh ekipah so lahko zaposleni, prostovoljci in drugi, ne le gasilci.
Ukrepi morajo biti usklajeni, običajno jih usklajuje gasilski poveljnik, da prepreči poškodbe,
nepotrebne izgube itd.
- Požarne vaje je treba izvajati ob različnih urah dneva: ponoči, ob koncu tedna, zgodaj
zjutraj, med prometno konico, v prisotnosti in odsotnosti obiskovalcev itd.
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Za avtomobile prepovedan dostop do Clovellyja
(http://www.frsug.org/reports/Fire_Safety_in_Historic_Town_Centres.pdf)

Oddaljena lokacija spominske cerkve Sv. Duha z leseno konstrukcijo, Javorca, Tolmin, Slovenija
(http://www.grboslovje.si/novice/article_2010_06_24_0005.php, http://www.potmiru.si/slo/cerkev-svetegaduha-na-javorci)
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6 Kontrolni list za ukrepe požarne varnosti v zgodovinski stavbi
Stavba:
Odgovorna oseba za varstvo pred požarom:
Naslov:
Druga kontaktna oseba:

Tel. št.:

Da

Ne (s komentarji)

Stavba izpolnjuje zahteve varnosti pri umiku glede:


dolžine evakuacijske poti



znakov za izhod v sili



posebnih naprav za odklepanje vrat na evakuacijskih
poteh



stopnic kot edinega zasilnega izhoda



oken, ki se uporabljajo kot zasilni izhod



izobešenja načrtov za evakuacijo



požarne odpornosti oken ob evakuacijskih poteh (in ob

zunanjih stopnicah)
Ali je stavba ločena na požarne sektorje
Zaščita pred širitvijo požara med stavbami
zadostna vmesna razdalja
drugi ukrepi
Električne in druge inštalacije
skladne z najnovejšimi standardi
…
Oprema za gašenje požara
-

prenosni gasilni aparati

-

požarne odeje

drugi ukrepi
Ukrepi, ki zagotavljajo dostop do stavbe za reševalne službe
vključno z lokacijami za prostostoječe lestve, dostopi preko
balkonov itd.
Oskrba z vodo za gašenje požara
-

javna oskrba z vodo

alternativna oskrba z vodo
Izročena navodila za upravljanje in vzdrževanje
Skice/načrti stavbe
Odstopanja / Pripombe

Ime
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Datum

Podpis

Podpis

7 Redni pregledi
Naslednji kontrolni seznam je lahko v pomoč pri pregledih. Stavbe kulturne dediščine je treba
redno pregledovati. Pogostost pregledov določa lastnik/direktor. Zaradi preprečevanje požigov je
najbolje, da so pregledi dan pred koncem tedna ali pred prazniki.
Kontrolni seznam za preglede
Umik
Zasilni izhodi
Znaki za izhod v sili

Meje požarnih sektorjev
Stena kot meja sektorja
Požarnoodporne zasteklitve, okna
Vsa vrata na evakuacijskih poteh ne
glede na to, ali imajo funkcijo
požarnega ločevanja

Oprema za gašenje:
Prenosni gasilni aparati

Električne inštalacije
Fluorescenčne cevi
Halogenske in navadne žarnice
Električne inštalacije
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Preverite:

Zasilni izhod ni blokiran.

Zasilna vrata niso blokirana. Preverite tudi, da niso na zunanji strani blokirana s
snegom ali s čim drugim!

Znaki so izobešeni.

Znaki so dobro vidni s primernih točk v stavbi.

Svetlobni ali osvetljeni znaki so nepoškodovani in svetijo.

Napajanje v sili, če je nameščeno, je v delovnem stanju.
Preverite:

Stena nima lukenj, vrzeli, špranj.

Odprtine v steni za cevi, kable, prezračevalne kanale ipd. so ustrezno zatesnjene.

Šipe so nepoškodovane.

Okna so zaprta.
Funkcija
Preverite, da se vrata enostavno odprejo brez ključa, kode ali kartice in da se
odprejo za vsaj 900 mm!
Preverite, da zasilnega izhoda ne blokira kak predmet!
Preverite, da sila za odpiranje vrat ne presega 130 N (približno 13 kp)!
Vzdrževanje
Pri odprtih vratih vizualno preglejte tečaje, ključavnice, ročaj, okvir, pritrditev šipe (če je
vgrajena), poškodbe, oznake lastnosti vrat, delovanje kljuke itd.
Samozapiralo vrat
Odprite vrata za približno 10 cm in jih spustite! Preverite, da se vrata popolnoma zaprejo
in da:
vpad vskoči v ključavnico!
Preverite puščanje olja!
Preverite poškodbe na alarmnem sistemu, ki lahko vplivajo na delovanje
samozapirala!
Preverite pritrditev ohišja samozapirala in ročice!
OPOZORILO: Naprave, ki držijo vrata odprta, niso primerne za vrata na mejah
požarnih sektorjev.
Dodatne ključavnice
Kjer so nameščene varnostne ključavnice, preverite, da je ključavnica
odklenjena med odpiralnim časom!
Preverite:

Gasilni aparati so na predvidenih mestih.

Kazalec pritiska na gasilnem aparatu kaže na zeleno polje.

Napisi za gasilne aparate so nameščeni in vidni.

Gasilni aparati so bili servisirani v obdobju zadnjega leta. Na njih mora biti nalepka,
ki kaže datum zadnjega servisa.

Gasilni aparati so z lahkoto dosegljivi, dostop do njih ni oviran.
Preverite:

Cev ne utripa niti med prižiganjem luči niti, ko je prižgana.

Cevi niso pregorele in/ali njihove konice niso rdeče barve.

V bližini ali v stiku z lučmi ni gorljivih materialov (npr. zaves).

Ležišče žarnice je stabilno in dobro pritrjeno.

Svetilke so na takih mestih, da ne povzročajo pregrevanja gorljivih materialov.

Kabli niso poškodovani ali stisnjeni.

Vtičnice in stikala niso poškodovani.

Gorljivi materiali so vsaj 1 m oddaljeni od omarice z varovalkami.





Električni grelniki niso pokriti.
Kabli so urejeno pritrjeni.
Na kablih ni toliko prahu, da bi se pregrevali.

Plinske inštalacije
Priključki plinskih cevi

Preverite:

Drugi predmeti
Kuhinja ali soba za osebje

Preverite:

Drugi možni vzroki nesreč

Prva pomoč
Čiščenje/red
Palete, zabojniki in skladiščenje
gorljivih materialov

Požig
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razdaljo do gorljivih materialov, dovod svežega zraka, skladišče goriva
inštalacijo kurilne naprave

Odprti plameni niso brez nadzora in so dovolj oddaljeni od gorljivih materialov, npr.
zaves, elektronske opreme (TV) ipd. Ne uporabljajo se gorljivi svečniki. Aparati za
kavo, grelne plošče imajo varnostna stikala.

V bližini kuhalnikov ni gorljivega materiala, ki bi lahko padel nanje ali kako drugače
povzročil požar.

Površine kuhalnikov se ne uporabljajo za shranjevanje.

Filtri ventilatorjev so čisti.

Nedrsljive površine na stopnicah in na drugih mestih, kjer so potrebne, so v stanju,
primernem za uporabo.

Kadi se samo v temu namenjenih prostorih.

V omarici je vsa s seznamom predvidena vsebina.

Smeti se sproti odnašajo in odstranjujejo.

Smeti ali prazna embalaža se ne shranjujejo v večjih količinah ali na neprimernih
mestih v stavbi niti preblizu fasade oziroma ob stavbi na prostem.

Gorljivi materiali (npr. palete, zabojniki za smeti itd.) so najmanj 6 m od fasade z
odprtinami, kot so okna, vrata ali odprtine za dovod zraka v stavbo, razen če so
odporne proti požaru.

Posamični gorljivi zabojniki za smeti, ki imajo skupaj največ 600 l prostornine,so
postavljeni najmanj 4 m od fasadez odprtinami, kot so okna, vrata ali odprtine za
dovod zraka v stavbo, razen če so odporne proti požaru.
Okolica stavb
Vzdolž fasade ali pod nadstreškom ni smeti in prazne embalaže ali drugih
gorljivih materialov.
Zabojniki za gorljiv material so vsaj 5 m daleč od stavbe.
Skladišča so zaklenjena.
Ni lestev ali druge opreme, s katero se lahko spleza na streho.
Okna in vrata so zaklenjena.
Zunanja razsvetljava ni poškodovana.


Literatura
-

COST Action C17 “Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”, Ingval Maxwell, Stewart
Kidd (http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/C17)
Inform guide – fire safety, Guide for practitioners, Historic Scotland (http://www.historicscotland.gov.uk/v1/product_detail.htm?productid=1783)
Fire protection of Norwegian Cultural Heritage, Einar Karlsen, Directorate for Cultural
Heritage (Riksantikvaren), Norway (http://www.arcchip.cz/w04/w04_karlsen.pdf)
National Trust for Historic Preservation (http://www.preservationnation.org/)
Research report: Minimum Invasive Fire Detection for Protection of Heritage
(http://www.fireriskheritage.net/wp-content/uploads/MinimumInvasiveFireDetection.pdf)
Research report: Manual Fire Extinguishing Equipment for Protection of Heritage
(http://www.fireriskheritage.net/wpcontent/uploads/ManualFireExtinguishingEquipment1.pdf)
Research report: Hypoxic Air Venting for Protection of Heritage
(http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Hypoxic%20Air%2
0for%20Protection%20of%20Heritage%20COWI.pdf)
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An overview of fire protection of Swedish wooden churches, Magnus Arvidson, Brandforsk
project 500-061
(http://www.brandforsk.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=32f260f3-64b14f83-9442-ad1a5eed6097&MediaArchive_ForceDownload=true)
English Heritage, Fire Safety in Historic Town Centres, Steve Emery
(http://www.frsug.org/reports/Fire_Safety_in_Historic_Town_Centres.pdf)
Brandschutz in historischen Gebäuden; Empfehlungen zur Schadenverhütung (VdS 2171),
German Insurance Association
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9 Evropske smernice
Smernica
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3:2011 F
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5:2003 F
6:2011 F
7:2011 F
8:2004 F
9:2012 F
10:2008 F
11:2005 F

-
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12:2012
13:2006
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15:2012
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17:2008
18:2013
19:2009
20:2012
21:2012
22:2012
23:2010
24:2010
25:2010
26:2010
27:2011
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Organizacija varstva pred požarom
Oprema za odpiranje vrat na evakuacijskih poteh
Potrjevanje skladnosti termografov
Uvod v kvalitativno ocenjevanje požarnega tveganja
Znaki za izhod v sili, varnostna in splošna razsvetljava
Požarna varnost v domovih za ostarele
Varnostna razdalja med zabojniki za smeti in stavbami
Preprečevanja požiga – informacije za mladino
Požarna varnost v restavracijah
Javljanje dima doma
Priporočljivo število usposobljenega osebja za požarno varstvo v
podjetjih in ustanovah
Osnove požarne varnosti ob vročih delih
Dokumentacija požarne varnosti v podjetjih in ustanovah
Požarna varnost v računalniških centrih (prostorih z IT opremo)
Požarna varnost v pristaniščih in marinah
Požarna varnost v pisarnah
Požarna varnost na kmetijah
Požarna varnost v kemičnih tovarnah
Načrtovanje evakuacije z metodami požarnega inženirstva
Požarna varnost v kampih
Preprečevanje požara na gradbiščih
Turbine na veter – Smernica požarne varnosti
Vzdrževanje pripravljenosti sistemov za nadzorovanje požara
Požarno varen dom
Načrt ravnanja v izrednih razmerah
Požarna varnost začasnih objektov na gradbiščih
Požarna varnost v stanovanjskih blokih

Smernica št.
Smernica št.
Smernica št.

28:2012 F
29:2013 F
31:2013 F

-

Požarna varnost v laboratorijih
Varovanje umetniških slik: transport, razstavljanje in deponiranje
Varovanje pred samovžigom in eksplozijami pri ravnanju s
siliranjem in krmo na kmetijah

Naravne nesreče
Smernica št.
1:2012
Smernica št.
2:2013
Smernica št.
3:2013
Smernica št.
4:2013

N
N
N
N

-

Poplavno varovanje
Poslovna prožnost – Uvod k varovanju vašega podjetja
Varovanje stavb pred poškodbami, ki jih povzroča veter
Varovanje pred strelami

Varnost
Smernica
Smernica
Smernica
Smernica

S
S
S
S

-

Dokument o požigu
Varovanje praznih stavb
Varnostni sistem za prazne stavbe
Smernice o izbiri in dolžnostih varuha ključev

št.
št.
št.
št.

1:2010
2:2010
3:2010
4:2010
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