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IZVLEČEK IZ POŽARNEGA REDA 
 

Naziv družbe in lokacija: ………………………………………………………………  

I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 
 

 

 
 

 

• Pooblaščena oseba za varstvo pred požarom je …………………..tel. v službi ……………. GSM ………………(24 ur) 
• Za izvajanje in upoštevanje ukrepov s področja varstva pred požarov v objektu ter spremljevalnih površinah objekta, 

za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije sta odgovorni …………………………………………………... 
• Če odgovorna oseba iz prehodne točke, kljub prizadevanjem ne moreta zagotoviti dosledno izvajanje in upoštevanje 

določil požarnega reda in zaradi tega grozi neposredna nevarnost za nastanek požara, ogrožanje ljudi ali 
premoženje večje vrednosti nemudoma obvesti policijo na tel. številko 113 ter zavarujete vašo varnost in varnost 
drugih ter premoženja in poskušajte si zapomniti značilnosti storilca ter dokaze, ki bi se lahko uporabili zoper njega. 

• Stopnja požarne ogroženosti je ….. (naziv stopnje). Predvideno število uporabnikov objekta je: ……….. oseb.  

 

II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM 
 

 

 
 

PREPREČEVANJE POŽARA: 
• Vsaka oseba, ki dela ali se nahaja v objektu ali na spremljevalnih površinah ……… je dolžna izvajati in 

upoštevati splošna in posebna določila varstva pred požarom. 
• Takoj prijaviti ………………(nadrejenemu) vsako sum ali nepravilnost oz. pomanjkljivost, ki bi lahko vplivala na 

požarno obremenitev, požar ali eksplozijo.  
• Prepovedano je vnašati ali uporabljati lastne naprave, pripomočke ali predmete (snovi in materiale), ki bi lahko 

bile vir toplotnega sevanja ali vzrok dodatne požarne obremenitve oziroma bi s tem na kakšen koli način povečali 
količino gorljivih snovi – materialov, toploto oziroma pospešili izhlapevanje gorljivih ali eksplozivnih plinov. 

• Zaposlenim se dovoli uporaba naprav in pripomočkov le s predhodnim pisnim dovoljenjem pooblaščene osebe za 
varstvo pred požarom. 

• Pri uporabi vgrajenih in drugih naprav ter napeljave upoštevajte vsa varnostna navodila in jih po uporabi izključite na 
glavnem stikalu oz. ventilu.  ………… oziroma od njega pooblaščena oseba opravljata nadzor izvajanja tega določila.  

• Motnje ali okvare na električnih, plinskih,  ali ogrevalnih naprav in napeljavah takoj javite ……….. ali 
namestniku ……………. Motnje ali okvare na napravah in sistemih  za varovanje pred požarom ali alarmiranje takoj 
sporočite pooblaščeni osebi za varstvo pred požarom.  

• Kajenje, uporaba odprtega ognja – plamena ali orodij – naprav, ki iskrijo je 
prepovedano oz. le s predhodnim pisnim dovoljenjem in posebnimi pisnimi navodili  
pooblaščene osebe za varstvo pred požarom.  

• Po delu preveriti in odstraniti vse gorljive snovi in materiale, tako da bodo te varno 
skladiščene – odložene, da ne bi prišlo do samovžiga, požara ali eksplozije.  

POGOJI USPEŠNEGA UKREPANJA: 
• Gasilniki, hidranti in gasilska oprema morajo biti vedno dostopni in brezhibni ter 

ustrezno označeni. 
• Dostop do električnih, plinskih ali toplotnih razdelilnikov in glavnih stikal – ventilov mora biti vedno prost. 
• Intervencijske in evakuacijske poti morajo biti vedno proste in čiste ter dovolj široke.  

 

III. RAVNANJE OB POŽARU  
 

 

 
ALARM 

 

 
POGASI 
ZAČETNI 
POŽAR 

• Obvestite druge o požaru.  
• Požar na električnih napravah ali napeljavah ne gasite z vodo. 
• Izklopite vse vire energije (elektrika / plin / kurilno olje)  na 

območju požara (glavno stikalo, ventil, …). 
• Odstranite gorljive snovi in zaprite dostop svež.  zraka. 
• Poizkusite pogasiti začetni požar z ustreznim gasilnikom.   
• Ravnajte se po navodilih osebe zadolžene za gašenje  začetnega požara in 

izvajanje evakuacije. 
• V primeru, da se začetni požar nenadzorovano širi po prostoru, se aktivira 

javljalnik in po telefonu in brez panike obvestite  CENTER ZA OBVEŠČANJE na 
tel. štev. 112.  

• Sledite oznakam za evakuacijo in po najbližji poti zapustite objekt ter počakajte na zbirnem mestu. 
Pomagajte drugim, ki potrebujejo pomoč. Pri evakuaciji ne uporabljate dvigal in vrat z elektronskimi zapirali (odpirali).  

• Če so hodniki ali stopnišča zadimljena ali neprehodni zaprite in zatesnite vrata  prostora ter počakajte reševalce ob 
zunanji steni objekta (pod zaprtim oknom oz. od zunaj dostopni odprtino v steni tega prostora). Opozorite nase !!! 

 Direktor ………………: 
(ime in priimek) 

              Podpis: …………..… 
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