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   333...   OOOBBBMMMOOOČČČJJJEEE   UUUPPPOOORRRAAABBBEEE   

   
Ta požarni red velja in se uporablja na prireditvi  » Polnjenje in polet plinskih balonov  Lokacija EXPANO 
Murska Sobota (v nadaljevanju: prireditev) in predstavlja  požarni red prireditve (skladno s 3. členom 
Pravilnika o požarnem redu). Po tem požarnem redu se morajo ravnati vsi, ki se zadržujejo na prostorih 
prireditve.  
 
S tem požarnim redom se morajo seznaniti vsi kakorkoli sodelujoči na prireditvi. Seznanitev s Požarnim 
redom se dokumentira s podpisom v prilogah tega požarnega reda.  
Ta požarni red predstavlja osnovo in temelj varstva pred požarom na prireditvi. 

444...   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIJJJAAA   VVVAAARRRSSSTTTVVVAAA   PPPRRREEEDDD   PPPOOOŽŽŽAAARRROOOMMM   
 
Za izvajanje ukrepov varstva pred požarom skrbi predsednik kluba, kakor tudi vsi sodelujoči v skladu z določili 
tega požarnega reda, predpisi s tega področja in obveznostmi. 
Varstvo pred požarom se izvaja skladno z Zakonom o varstvu pred požarom, Pravilnikom o požarnem redu, 
tem Požarnim redom, ter drugimi predpisi in tehničnimi normativi ter internimi navodili.  
Uresničujejo ga: 

• predsednik balonarskega kluba: MATJAŽ PAVLINJEK 

• ostali, ki kakorkoli pomagajo na prireditvi  

• oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 

 
4.1. PREDSEDNIK KLUBA 

Dolžnosti predsednika so: 
 

• organizira varstvo pred požarom v skladu z zakonodajo in poveže sistem varstva pred požarom v 
funkcionalno celoto, 

• zagotavlja potrebno organizacijo varstva pred požarom, strokovne osebe in potrebna finančna 
sredstva za izvrševanje nalog varstva pred požarom, 

• skrbi za izvajanje potrebnih požarno varnostnih ukrepov in koordinacijo dela v skladu z določili tega 
požarnega reda ter zakonskih določil, 

• poskrbi za vključevanje zahtev varstva pred požarom v pogodbe, dogovore o izvajanju požarno 
nevarnih del na prireditvi s strani zunanjih izvajalcev, 

• seznani morebitne izvajalce del na prireditvi z vsebino tega Požarnega reda, 

•  varno zaustavi delovni proces, če niso zagotovljeni vsi požarno varnostni pogoji. 

•  zagotovi usposabljanje oseb iz področja varstva pred požarom 

•  vodi evidenco o požarih, rednih preventivnih pregledih, gasilnikih, hidrantih in drugih, z zakonom     
   obveznih evidencah 

• določi odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter osebe za izvajanje 
požarne straže 
 
 

4.2. OSEBE, KI KAKORKOLI POMAGAJO NA PRIREDITVI 
Pravica in dolžnost vsake osebe ki kakorkoli pomaga na prireditvi je, da preventivno uresničuje vse predpise s 
področja varstva pred požarom zlasti s tem, da: 
 

• se pred nastopom dela seznani s predpisi in ukrepi varstva pred požarom, z nevarnostjo nastanka požara 
ter organizacijo in izvajanjem varstva pred požarom, 

• izvaja vse ukrepe varstva pred požarom, ki so določeni s predpisi, navodili pooblaščene službe požarnega 
varstva, 

• opozori vsakogar na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s požarnim varstvom, 

• obvesti predsednika ali nadrejeno osebo o vsaki pomanjkljivosti in o vsakem pojavu, ki lahko ogrozi 
požarno varnost, 

• sodeluje pri gašenju, reševanju, prvi pomoči in evakuaciji v primeru požara ali druge nesreče, 

• skrbi za čistočo na prireditvi ter skrbi, da prehodi, dostopi, niso založeni z materialom in predmeti, 

• je po končanem dnevnem delu prireditvi izključen vsak element ali pojav, ki je lahko povzročitelj ali vzrok 
nastanka požara, 

• rokuje z lahko vnetljivimi snovmi (plinom) skladno z veljavnimi predpisi, 

• namensko in strokovno uporablja vsa tehnična sredstva za gašenje in reševanje, 

• da v primeru hudih nepravilnosti varno zaustavi delovni proces na prireditvi. 
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4.3. Uporabniki območja 

 
4.4.1. Izvajalci investicijskih ter rednih in občasnih vzdrževalnih del 

Izvajalci investicijskih ter rednih in vzdrževalnih del so dolžni: 
 

• podpisati skupne varstvene ukrepe in normative na območju prireditve, v kolikor je to potrebno, 

• izvajati in upoštevati vse določbe Zakona o varstvu pred požarom, tega Požarnega reda ter določbe 
Skupnih varstvenih ukrepov in normativov, 

• pred začetkom del zagotoviti vse preventivne požarnovarnostne ukrepe, pridobiti dovoljenje naročnika za 
izvajanje del,  

• naročniku dostaviti dokazila o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pred požarom, 

• med delom izvajati vse požarno varnostne ukrepe vključno z požarno stražo, 

• predhodno obvestiti predsednika o vročih delih, ki lahko povzročijo nastanek požara ter organizirati 
požarno stražo. 
 
 

4.4.2. Oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 
 

V primeru požara mora odgovorna oseba začeti gasiti požar ter organizirati in voditi gašenje požara, hkrati 
mora organizirati evakuacijo oseb, ki se zadržujejo na prireditvi. 
Naloge odgovorne osebe so še: 

- razumeti in poznati razvoj požarov v objektu 
- poznati sisteme za gašenje 
- poznati območje prireditve 

 

555...   UUUKKKRRREEEPPPIII   VVVAAARRRSSSTTTVVVAAA   PPPRRREEEDDD   PPPOOOŽŽŽAAARRROOOMMM   
 
Predsednik je odgovoren za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter za preprečevanje nastanka požara, 
hkrati določa preventivne ukrepe varstva pred požarom, ki zmanjšujejo požarno tveganje. Ob tem pa določa 
tudi načine izvajanja teh ukrepov ter kontrolo njihovega izvajanja. 

555...111...    UUUkkkrrreeepppiii    vvvaaarrrssstttvvvaaa   ppprrreeeddd   pppooožžžaaarrrooommm,,,   kkkiii    jjj iiihhh   zzzaaahhhttteeevvvaaajjjooo   dddeeelllooovvvnnneee   rrraaazzzmmmeeerrreee   

555...111...111...    IIIzzzvvvaaajjjaaannnjjjeee   uuukkkrrreeepppooovvv   iiizzz   vvvaaarrrssstttvvvaaa   ppprrreeeddd   pppooožžžaaarrrooommm   zzzaaa            
• Delo je potrebno opravljati s tolikšno pazljivostjo, da ne pride do požara, pred zapustitvijo delovnega mesta 

se je potrebno prepričati, da ne obstaja nobena možnost za nastanek požara, 

• Upoštevati je potrebno vsa navodila, opozorila in oznake za požarno varnost v vseh prostorih prireditve, 

• Odstraniti je potrebno vse odpadke na mesta, ki so zato določena, 

• Po končanem delu je potrebno izključiti vse nepotrebne električne naprave ter razsvetljavo. 

555...111...222...    ZZZaaagggoootttaaavvvlll jjjaaannnjjjeee   čččiiissstttooočččeee   
• Delovna mesta na področju prireditve morajo biti čista in urejena, 

• Odpadne in gorljive snovi se morajo redno odstranjevati, na za to določena mesta, 

555...111...333...    UUUpppooorrraaabbbaaa   ooodddppprrrttteeegggaaa   ooogggnnnjjjaaa   –––    pppooožžžaaarrrnnnaaa   ssstttrrraaažžžaaa   
• Uporaba odprtega ognja je dovoljena na razdaljah več kot 50 m. 

• Na območju prireditve je potrebno organizirati požarno stražo.  

• Požarno stražo na prireditvi lahko opravljajo le gasilci v skladu z zakonom, ki ureja gasilstvo,  
• Naloga požarne straže ob prireditvah je predvsem opazovanje ter gašenje začetnih požarov s sredstvi za 

gašenje, ki so nameščeni na objektu ali sredstvi za gašenje, ki jih gasilska enota pripelje s seboj. 

• Požarna straža skrbno opazuje območje, ki ga nadzoruje.  

• Gasilci, ki na prireditvi izvajajo požarno stražo:  
- v tem času ne smejo opravljati drugih del,  
- seznanjeni morajo biti z objektom, postopkom alarmiranja ob požaru  
- morajo biti za izvajanje požarne straže usposobljeni.  

• Požarno stražo se prične izvajati pred pričetkom del ali dogodka (lahko tudi eno uro), trajati pa mora dokler 
traja povečana požarna nevarnost oz. vsaj pol ure (30 minut) po končanem dogodku.  
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555...111...444...    UUUpppooorrraaabbbaaa   eeellleeekkktttrrriiičččnnniiihhh   gggrrreeelllnnniiikkkooovvv   iiinnn   kkkuuuhhhaaalllnnniiikkkooovvv   
• Uporaba prenosnih električnih grelnih teles ni dovoljena. 

• Uporaba grelnih teles za potrebe kuhanja, pripravo tople hrane in pijače ni dovoljena 

555...111...555...    KKKaaajjjeeennnjjjeee   
- Kajenje je dovoljena na območjih za rdečo črto , kar je več kot 50 m  

555...111...666...    PPPrrrooossstttiii   dddooossstttooopppiii   
- Dostopi do gasilsko tehničnih sredstev, elektro omaric in požarno nevarnih prostorov morajo biti vedno 

prosti in nezaloženi. 
- Intervencijske površine in črpalna ploščad morajo biti prosti in dostopni.  Zagotovljena mora biti predpisana 

trdnost tal.  

555...222...    UUUkkkrrreeepppiii    vvvaaarrrssstttvvvaaa   ppprrreeeddd   pppooožžžaaarrrooommm,,,   kkkiii    jjj iiihhh   zzzaaahhhttteeevvvaaajjjooo   dddeeelllooovvvnnneee   rrraaazzzmmmeeerrreee   zzzaaa   ooobbbiiissskkkooovvvaaalllccceee   iiinnn   gggooosssttteee   

555...222...111...    VVVssstttoooppp      nnnaaa   ppprrriii rrreeedddiiitttvvveeennniii   ppprrrooossstttooorrr   
 

- Intervencijske in evakuacijske poti, prehodi, gasilna sredstva ter naprave morajo biti vedno proste 
(poskrbite, da jih ne zasedete oz. založite ali zaparkirate). 

- Na območju prireditve je prepovedana uporaba odprtega plamena, nevarnih snovi in pirotehničnih izdelkov. 
- Odprti plamen se lahko uporablja le na gorilnikih v balonu. 
- Dosledno upoštevanje prepovedi kajenja.  

555...222...222...    IIIzzzvvvaaajjjaaannnjjjeee   dddeeelll   
Vzdrževalna dela se smejo pričeti šele po podpisu pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih ter izdaje 
morebiti potrebne dovolilnice za vroča dela (izda predsednik društva). 

555...222...333...    NNNeeevvvaaarrrnnneee   sssnnnooovvviii   
Vnos nevarnih snovi na območje prireditve, ki niso predvidene mora biti predhodno najavljen ter predhodno 
organizirani vsi potrebni požarno varnostni ukrepi, ki so potrebni za posamezno snov. O vnosu nevarnih snovi 
mora biti obvezno obveščen predsednik društvo.  

555...333...    UUUkkkrrreeepppiii    vvv   pppooožžžaaarrrnnnooo   nnneeevvvaaarrrnnniiihhh   ppprrrooossstttooorrriiihhh   aaalll iii    pppooossstttooopppkkkiiihhh      
 

Upoštevati vsa poglavja ANNEXA 3  
 
prevod Annexa 3( razen poglavja 1 ) , ki je dodatek Flight Manualu za balone Type NL-STU proizvajalca 
balonov Ballonbau Woerner 
  

Opredelitev varnostnih območij  
Varnostna območja določi proizvajalec balona na podlagi splošno veljavnih predpisov o preprečevanju nesreč. 
Protieksplozijska območja so določena v skladu s predpisi o protieksplozijski zaščiti (Direktiva EX, Uredba 
DGUV 113-001). Območja in območja so opredeljena na naslednji način: 

Začasno varnostno območje  
Kraj, kjer v normalnem obratovanju verjetno ne bo prišlo do eksplozivne atmosfere, sestavljene iz zmesi z 
zrakom nevarnih snovi v obliki plina, hlapov ali megle. Mogoče pa je, da lahko delovanje balona na tem 
območju povzroči na primer mehanske nevarnosti za ljudi in opremo (npr. Zaradi premikanja komponent 
balona). 

Cona 2  
Kraj, v katerem eksplozivna atmosfera, sestavljena iz mešanice z zrakom nevarnih snovi v obliki plina, hlapov 
ali megle, pri normalnem obratovanju verjetno ne bo prišlo, vendar bo, če se bo, zgodila le kratek čas. 

Cona 1  
Kraj, v katerem se občasno v normalnem obratovanju lahko pojavi eksplozivna atmosfera, sestavljena iz 
mešanice z zrakom nevarnih snovi v obliki plina, hlapov ali megle. 

Cona 0  
Kraj, kjer je eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi z zrakom nevarnih snovi v obliki plina, hlapov ali 
megle, stalno ali dolgo ali pogosto. Pri ravnanju s helijem je treba upoštevati učinek plina, ki izpodriva kisik 
(nevarnost zadušitve). 
OPOMBA: Izraz "pogosto" se uporablja v smislu "večino časa". 
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Izraz „kratko obdobje“ ustreza trajanju največ max. 30 minut. 
 

Opredelitev varnostnih con pri balonu 
Empirične vrednosti za ravnanje z vodikovim in premogovim plinom ter fizikalne in kemijske lastnosti plinov so 
bile upoštevane kot osnova za določitev obsega območij in območij. Za določitev varnostnega območja so bile 
uporabljene tudi empirične vrednosti iz splošnega delovanja balonov. 
OPOMBA: Območja veljajo samo za ravnanje s vodikom in premogovim plinom. Varnostna območja 
veljajo za vse uporabne dvižne pline. 
Začasno varnostno območje obsega vsa območja protieksplozijske zaščite. 
Obseg območij je odvisen od faze stanja balona (npr. Ovojnica leži na tleh ali je balon pokončen ter balon 
napolnjen in pripravljen za vzlet). 
Ob pristanku je treba upoštevati postopke, opisane v Letalskem Priročniku z navodili. 
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OPOMBA: Opisane cone so veljavne, če je cev za napihovanje nameščena in /ali odstranjena. 
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Pravila ravnanja v conah / območjih 
Za ljudi in opremo mora biti vedno zagotovljena visoka stopnja varnosti. Vse osebe, ki sodelujejo pri uporabi 
balona, se morajo obnašati odgovorno v skladu s predpisi o preprečevanju nesreč. Za nadzor in varnost je 
odgovoren pilot, ki upravlja balon 

Začasno varnostno območje  
Na tem območju ni dovoljenih nepooblaščenih oseb. 
Na tem področju je treba ves čas biti pozoren na premikanje delov balona, zlasti pri napihovanju 
ovojnice/balona in sprostitvi, da se le-ta dvigne. 
Predmeti z ostrimi konci, ki bi lahko poškodovali ovojnico, so na tem območju prepovedani. 
Kajenje je na tem območju prepovedano. 

Cona 2  
V tem območju se je treba izogibati virom vžiga. 
Kajenje je na tem območju prepovedano. 

Cona 1  
V tem območju se je treba izogibati virom vžiga. 
Kajenje je na tem območju prepovedano. 
Na tem območju je treba nositi osebno zaščitno opremo (usnjene rokavice, antistatična oblačila, ki pokrivajo 
kožo, in antistatična obutev). 
V tem območju se smejo uporabljati samo naprave, ki izpolnjujejo zahteve razreda 2 in kategorije 2G v skladu 
s ATEX predpisi za protieksplozijsko zaščito. 

Cona 0  
Nujno je, da se v tem območju izognemo virom vžiga. 
Prisotnost oseb na tem območju je strogo prepovedana! 
V tem območju se smejo uporabljati samo naprave, ki izpolnjujejo zahteve razreda 2 in kategorije 1G v skladu 
s ATEX predpisi za protieksplozijsko zaščito. 
OPOMBA: "Pooblaščene osebe" se nanašajo na vse osebe, razen pilota balona in njegovega pomožnega 
osebja. 
OPOMBA: Protieksplozijska zaščita v skladu z ATEX temelji na Direktivi Evropskega sodišča 1999/92 / ES 
(ATEX 137) in vseh povezanih veljavnih direktivah ter njihovih naknadno veljavnih publikacijah. 
Opombe: Med številnimi potencialnimi viri vžiga so zlasti naslednji-praktični pomen: 

− Plameni 
-  Vroče površine 

− Električna oprema 

− statična elektrika 

− mehansko ustvarjene iskre 

− strele 

− Kemične reakcije 
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Podatki o nevarnosti 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obvezno je treba upoštevati znake. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uporablja se zaščita za oči (zaščitna očala). 
 

 
 
 
 
 
 

 

Priporočamo uporabo zaščite rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 

uporaba zaščitnih oblačil je priporočljiva 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obstaja nevarnost nevarnosti. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lahko nastane eksplozivno ozračje 

 
 
 
 
 

 

Lahko so prisotne strupene snovi. 
 

 
 
 
 
 

Lahko so prisotne vnetljive snovi. 

 
 
 
 
 

Brez odprtega plamena; ogenj, odprt vir vžiga in 
kajenje je prepovedano. 
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Snovi tudi v manjših količinah lahko povzročijo smrt 
ali hudo okvaro zdravja. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vnetljivo; tekočine tvorijo z zrakom potencialno 
eksplozivne mešanice; proizvajajo vnetljive pline v 
stiku z vodo ali predstavlja nevarnost samovžiganja. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Snovi imajo alergenske, rakotvorne, mutagene, 
nevarnost za zdravje 
reprotoksični ali škodljivi učinki na organe. 
 

 
POMBA: Tu podane informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene opisu izdelka v zvezi z 
varnostnimi previdnostmi ukrepi. Vendar pa podatki ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka in ne 
vzpostavljajo pravno veljavnega pogodbenega razmerja. Trenutni lokalni veljavni predpisi za ravnanje z 
nevarnimi snovmi se morajo uporabljati ves čas. 
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Obvezni varnostni ukrepi na vzletnem mestu oz.mestu 
postavitve plinskih balonov 
 
Vzletno mesto je ločeno od splošne javnosti z varnostnim trakom. Območje ob varnostnem traku varujejo za to 
usposobljene osebe. 
 

Od vzletne točke košare do varnostnega traku je potrebna min. razdalja 50m 
Prostor za postavitev posameznega plinskega balona je velikosti 25mx25m 
 
Prepovedano je letenje dronov nad baloni na višinah manjših od 50m AGL zaradi možnosti eksplozije. 

 
Vremenski pogoji: 

- Med napihovanjem-polnjenjem balona povprečna hitrost vetra ne sme presegati 12 vozlov in sunki vetra 

ne presegajo največ 15 vozlov. 

- Pri vzletu hitrost vetra ne sme presegati 15 vozlov. 

Osebje: 
1.v času polnjenja(napihovanja) plinskih balonov  
Na celotnem vzletnem mestu med polnjenjem se lahko nahajajo samo osebe, pooblaščene kot so piloti, 
usposobljena zemeljska posadka balonov ali zato pooblaščene osebe. 
Med napihovanjem morajo vse osebe v bližini vodika vedno nositi elektrostatično prevodno obutev.  
Oblačil iz sintetičnih materialov se ne sme nositi.  
Iz žepov je treba odstraniti mobilne telefone in vžigalnike.  
Oblačil se ne  sme slačitii ali oblečiti v polmeru 10 m balona, da se prepreči, da bi se v bližini balona sprostili 
morebitni elektrostatični naboji. 
Držati se je potrebno navodil za gibanje v Conah okoli balona ki so podane v  
ANNEX 3,Handling of gases during operation of balloon type NL-STU ( Dodatek Flight Manual) izdanega s 
strani Ballonbau Woerner 

2.v času postavitve plinskih balonov ( ko se preneha z polnjenjem ) 
Na celotnem vzletnem mestu se v času postavitve lahko nahajajo osebe, pooblaščene kot so piloti, 
usposobljena zemeljska posadka balonov ali zato pooblaščene osebe. 
Lahko se nahajajo tudi osebe v manjši skupinah pod nadzorom pooblaščenih oseb, vendar se ne smejo 
približati balonom(košari balona) na razdaljo manjšo od 7 m do košare. S seboj ne smejo imeti vžigalnikov. 
Oblačil ne smeje slačiti ali oblečiti v polmeru 10 m balona(košara balona), da se prepreči, da bi se v bližini 
balona sprostili morebitni elektrostatični naboji. 
Držati se je potrebno navodil za gibanje v Conah okoli balona ki so podane v  
ANNEX 3,Handling of gases during operation of balloon type NL-STU ( Dodatek k » Flight Manual«) izdanega 
s strani Ballonbau Woerner 
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Izvlečki iz letalskeg priročnika za pilote »Flight Manual for Gas Balloons 
Type NL-STU« proizvajalca Ballonbau Woerner, izdaja 2.0 - revizija 2 /  
maj 10, 2019 
S poudarkom na varnostne postopke pri rokovanju s plinom in polnjenju 

balonov. Poglavja v tem prevodu so enako označena kot v izvirniku 
zaradi lažje reference . 
 

POSTOPKI PRI ROKOVANJU S PLINSKIMI BALONI 
 
Poglavje 1 - Splošne informacije 
 
1.0 Splošno opozorila   
 
Plinski balon je zrakoplov. S tem prinaša vsa tveganja in povezane nevarnosti, povezane s tipom zrakoplova 
in letalstvom na splošno. 
Balonarstvo je lahko nevarno! 
Lastnik / upravljavec / pilot je odgovoren za zagotovitev, da balon deluje v varnem plovnem stanju. Zaradi tega 
je treba vzdrževalna dela, popravila in inšpekcijske preglede izvajati vestno, da se prepreči telesna telesna 
poškodba in materialna škoda. Pilot mora imeti licenco v skladu z veljavnimi letalskimi predpisi in se jih držati v 
praksi. 
Pri ravnanju s polnilnim plinom je potrebna previdnost. Med drugim obstaja nevarnost vžiga mešanic plina, 
nevarnost zadušitve, pa tudi nevarnost, da ovojnica poči. 
Obstaja nevarnost smrtne poškodbe! 

 
1.1 Uvod  
 
Ta letalski priročnik je namenjen pilotom in inštruktorjem, da zagotovijo informacije in pomoč, potrebne za 
varno delovanje plinskih balonov tipa "NL-STU" iz Ballonbau Wörner. 
Najnovejšo različico letalskega priročnika najdete na spletni strani www.ballonbau.de. Navodila za stalno 
plovnost in vse tehnične spremembe bodo objavljena s servisnimi bilteni in / ali tehničnimi opombami in 
prikazana na spletni strani. Poleg navodil v tem letalskem priročniku mora pilot izpolnjevati tudi veljavne 
nacionalne predpise. To velja za predpise v državi, nad katero leti, in državi, v kateri je balon registriran. 

 
1.2 Podlaga za certifikacijo balonov 
 
Ta letalski priročnik je namenjen pilotom in inštruktorjem, da zagotovijo informacije in pomoč, potrebne za 
varno delovanje plinskih balonov tipa "NL-STU" iz Ballonbau Wörner. 
Najnovejšo različico letalskega priročnika najdete na spletni strani www.ballonbau.de. Navodila za stalno 
plovnost in vse tehnične spremembe bodo objavljena s servisnimi bilteni in / ali tehničnimi opombami in 
prikazana na spletni strani. Poleg navodil v tem letalskem priročniku mora pilot izpolnjevati tudi veljavne 
nacionalne predpise. To velja za predpise v državi, nad katero leti, in državi, v kateri je balon registriran. 

 
1.3 Opredelitve in seznam okrajšav  
 
Hitrost vetra na tleh :   Srednja hitrost vetra, merjena 2 metra nad tlemi. 
EASA                       :  Evropska agencija za varnost v letalstvu  
Enote: 
Meter – čevelj            : 1 m = 3,308084 ft 1 ft = 0,3048 m 
Kubični metri - kubični čevlji :  1 m³ = 35,3147 ft³ / 1 ft³ = 0,0283 m³ 
Kilometri na uro - vozli: 10 km / h = 5,5 kt / 10 kt = 18 km / h 
m / s - ft / min            : 1 m / s = pribl. 200 ft / min    //  100 ft / min = pribl. 0,5 m / s 
Kilogrami – funti        : 1 kg = 2,204 lb /  1 lb = 0,454 kg 
FAA                               : Zvezna uprava za letalstvo ZDA 
FAI                                : Fédération Aéronautique Internationale , Mednarodna letalska zveza 
ISA standardno atmosfera :  Standardni zračni tlak: 1013,25 hPa 
                                                   Standardna temperatura zraka: 15 ° C 
                                                   Standardna gostota zraka: 1.225 kg / m³ 
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Osebe v košarici                        : Pilot in potniki 
Obvestila o vzdrževanju           :  Servisni bilteni 
VFR pravila vizualnega letenja:   Nabor predpisov, po katerih pilot upravlja zrakoplov v vremenskih  
                                                         pogojih, je na splošno je vidljivost dovolj velika, da lahko pilot vidi,  
                                                         kam vodi zrakoplov . 
Priročnik za vzdrževanje          : To je sklic na priročnik "Navodila za stalno plovnost" družbe Ballonbau  
                                                        Wörner. Ta priročnik za vzdrževanje velja za plinske balone NL-STU. 

 
1.4 Razlaga pojmov POZOR, OPOZORILO in OPOMBA  
 
POZOR: Neupoštevanje opisanih postopkov bo povzročilo neposredno ali resno poslabšanje varnosti letenja. 
 
OPOZORILO: Neupoštevanje opisanih postopkov bo povzročilo manjše ali bolj ali manj dolgoročno 
poslabšanje varnosti letenja. 
 
OPOMBA: poudarja posebno točko, ki neposredno ne vpliva na varnost, vendar je pomembna ali nenavadna. 

 
1.5 Splošni opis balona 
 
Plinski balon s človeško posadko je zrakoplov lažji od zraka. Sestavljen je iz neprepustne ovojnice-kupole 
balona s košaro, obešeno pod njo. Košara je pritrjena na ovojnico-kupolo s pomočjo vrvi. Dvižni plin je 
običajno vodik ali helij. Balon se dvigne s spuščanjem drobnega peska in s tem postane balon lažji. Med letom 
se lahko spust balona začne z odzračevanjem dvižnega plina iz ovojnice. Balon lahko krmilite le s 
spreminjanjem nadmorske višine, saj vetrovi običajno pihajo v različne smeri na različnih višinah. 
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1.6 Opis plinskega balona  
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Poglavje 2 – Operativne-obratovalne omejitve 
 
2.1 Uvod  
 
V tem poglavju so opredeljene operativne-delovne omejitve za letenje plinskih balonov in njihova standardna 
oprema 
 

2.2 Vremenske razmere  
Ocena vetrovnih in vremenskih napovedi je izjemnega pomena za varno balonanje. 
 

2.2.2 Največja hitrost vetra 
 
Med napihovanjem-polnjenjem balona povprečna hitrost vetra ne sme presegati 12 vozlov in če sunki vetra ne 
presegajo največ 15 vozlov. 
Pri vzletu hitrost vetra ne sme presegati 15 vozlov. 
 
POZOR: Pri največjih hitrostih vetra lahko napihovanje-polnjenje izvede samo izkušena ekipa za napihovanje-
polnjenje! 
OPOMBA: Največja hitrost vetra na tleh za varen vzlet je odvisna od 
posebnosti vzletnega mesta in sposobnosti pilota. 
 

2.2.3 Termični vzgorniki in sunki vetra 
 
Če napovedujejo močne termične vzgornike(termiko), je treba balon pristati takoj, ko se termika  pojavi, če je 
to mogoče, ali pa je treba načrt načrtovati let tako, da je višina leta visoko nad termiko in balon pristane na 
koncu termike. 
 

2.2.4 Nevihte in težke vremenske razmere 
 
Balon ne sme pluti-leteti v nevihtah ali drugih težkih vremenskih razmerah. 
 
OPOZORILO: Če so meteorološke razmere z grmenjem, obstaja nevarnost neurja in močnega striženja vetra. 
Obstaja velika nevarnost elektrostatičnega praznjenja. Mogoče je tudi, da se lahko balon dvigne do velikih 
višin kjer je malo kisika in so nizke temperature. 
 

2.2.5 Nočni leti 
 
Polet mora biti načrtovan tako, da bo omogočil pristanek pri dnevni svetlobi. 
POZOR: Pristanek ponoči je nevaren, saj ni možno videti ovir, na primer nadzemnih daljnovodov. 

 
2.3 Stanje balona  
OPOZORILO: Če med preverjanjem pred poletom odkrijete poškodbo, ki ovira plovnost, vzlet balona ni 
dovoljen! 
OPOMBA: Vse poškodbe, ki povzročijo izgubo plovnosti balona, je treba popraviti v skladu z navodili za 
vzdrževanje. 
Poškodbe, ki povzročijo izgubo plovnosti: 
• Kapljice na odprtini padala-izpustnega ventila 
• Poškodbe padala-izpustnega ventila in njegovih pasov 
• Luknje ali kapljice znotraj ovojnice, ki so večje ali daljše od 5 mm 
• Odlepljene ojačitve ovojnice-kupole na vrhu balona in na obremenilnih trakovih 
• Poškodovani šivi na obremenilnih trakovih 
• Zlomljeni ali deformirani obroči iz nerjavečega jekla na nosilnem traku-pasu 
• Poškodovana vrv padala 
• Poškodovane obremenilne vrvi z manj kot 70 odstotki preseka nepoškodovanega dela 
• Poškodovane obloge nosilnega obroča z manj kot 70 odstotki preseka nepoškodovanega dela 
• deformiran obremenitveni obroč 
• Poškodovane vrvi košare 
• Okvarjena vrv za odpiranje v sili 
OPOMBA: Dovoljene mejne vrednosti za škodo so opisane v 2. poglavju priročnika za vzdrževanje. 
OPOMBA: Pogoj, ki lahko omeji plovnost, je: vlaga v ovojnici. 
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POZOR: Kadar so temperature pod 0 stopinj Celzija lahko padalo-izpustni ventil zamrzne na ovojnico-kupolo. 
Ovojnica-kupola, ki je v notranjosti vlažna, se lahko napolni le, če je mogoče zagotoviti, da: 
• samo padalo in širina 1 metra okoli odprtine padala sta suha ali 
• jih najprej zbrišemo in osušimo s suho krpo. 
 

2.4 Vzgonski plin 
Plini, ki se lahko uporabijo za polnjenje ovojnice-kupole balona, so vodik, helij in premogov plin (mestni plin). 
Pravilno ravnanje z plini je opisano v Dodatku 3 ( Appendix 3 ). 
OPOMBA: Plin iz premoga ima nižjo nosilno moč kot vodik ali helij. Pilot mora biti v tem primeru seznanjen z 
različnimi odzivnimi značilnostmi balona. 
OPOMBA: Vodik je gorljiv plin brez okusa, brez vonja in brez barve. Izpuščeni vodikov plin lahko izpodriva 
zrak, katerega dihamo, kar ima za posledico nevarnost zadušitve!!!! Izgorevanje mešanice vodik / kisik se 
lahko nenadoma spremeni v eksplozijo, ki ustvarja pritisk in vročino. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz teh 
lastnosti, je treba upoštevati pri tečaju, ki se ukvarja z ravnanjem z vodikom. Vsi udeleženci morajo biti 
poučeni o nevarnostih in varnostnih ukrepih, ki veljajo pri delu z vodikom in ki ustrezajo lokalnim razmeram. 
OPOMBA: Helij je zelo lahek, negorljiv, nestrupen, brezbarven in brez vonja. Vdihavanje helija lahko privede 
do nezavesti, zastoja dihanja in v najslabšem primeru do smrti. To se lahko pojavi brez predhodnih indikacij ali 
simptomov. 
 

Poglavje 3 - Postopki v sili 
 

3.1 Uvod  
To poglavje opisuje postopke za izredne razmere in vsebuje ustrezne kontrolne sezname. V primeru dobrega 
načrtovanja leta in dobro vzdrževanih balonov so izredne razmere zelo redke. Če se kljub temu pojavijo 
izredne razmere, je nujno, da pilot deluje hitro in natančno. Psihična priprava na možne izredne razmere je 
eden od načinov samodejnega odzivanja. V ta namen so vsi postopki manevra leta premišljeni in ponotranjeni. 
 
OPOMBA: V določenih okoliščinah lahko pilot zaradi vremenskih ali drugih nepredvidljivih razmer, ki vplivajo 
na določeno situacijo, odstopa od naslednjih priporočil. Tudi v takšnih situacijah mora pilot pod vplivom stresa 
stalno vedeti, da ima varnost ljudi na krovu prednost pred izogibanjem poškodb balona. 
 
Če balon vstopi v izredne razmere, mora pilot svojo koncentracijo usmeriti predvsem na balon in njegovo pot 
letenja. Zaradi tega je treba potnikom pred vzletom in pred pristankom posredovati temeljito navodilo v mirnem 
tonu, kako se obnašati.  
 
Tukaj velja naslednje: 
Jasno navodilo: pilot mora dati jasna navodila. Potniki morajo upoštevati ta navodila v vseh situacijah 
Položaj v košarici: Vsak potnik mora imeti določen položaj v košari. V ta položaj se mora postaviti tik pred 
pristankom in v izrednih razmerah. 
Predmeti: Vsi predmeti, ki niso potrebni, morajo biti vedno shranjeni in zavarovani 
pred padanjem. 
Pristajanje: Pri pristanku se morajo vse osebe v košari trdno držati za ročaje-vrvi znotraj košare. Mišice v 
nogah morajo biti napete, kolena pa rahlo upognjena. Vsi morajo upoštevati postopek pristanka, da preprečijo 
presenečenje zaradi nenadnega dotika-udarca košare ob tla. 
 
V izrednih razmerah je potrebno izvajati tukaj opisane postopke. Zavarovanje oseb ima vedno prednost pred 
zaščito opreme. Morda bo potrebno sprejeti škodo ali izgubo balona in druge opreme zato, da se zavaruje 
osebe. 
 

3.2 Postopki pri požarih plina  
OPOZORILO: Med napihovanjem in praznjenjem balona je treba v bližini vodika vedno nositi elektrostatično 
prevodno obutev. Oblačil iz sintetičnih materialov ne smete nositi. Iz žepov je treba odstraniti mobilne telefone 
in vžigalnike. Oblačila ne smete sneti ali obleči v polmeru 10 m balona, da se prepreči, da bi se v bližini balona 
sprostili morebitni elektrostatični naboji. 
POZOR: Čisti vodik gori z brezbarvnim plamenom. Zaradi tega je požar vodika sprva težko zaznati. 
 

• Plinski požar med napihovajem 
 
Naslednji postopek je treba upoštevati v primeru požara med napihovanjem balona: 

 
Med oskrbo s plinom( napihovanjem balona): 
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Plamen je treba ugasniti tako, da nemudoma prekinemo dovod plina. Če to ni možno pustimo, da plin izgori in 
počakamo do prihoda gasilcev 
Osebe: Osebe je potrebno odstraniti iz nevarnega območja zato, da preprečimo poškodovanje oseb zaradi 
padajočih gorečih delov kupole balona 
Sekundarni ogenj-požar: Sekundarni požar je potrebno omejiti 
OPOMBA: Baloni, napolnjeni s čistim vodikom, gorijo z visokim, nizkotlačnim curkom plamena. 

• Plinski požar med praznjenjem balona 
 
Naslednji postopek je treba upoštevati v primeru požara po pristanku balona: 
Osebe: vse osebje mora bit odstranjeno na varno mesto 
Balon: Pustite da balon gori. Počakajte na prihod gasilcev 
Sekundarni ogenj-požar: Sekundarni ogenj-požar je potrebno omejiti 
OPOZORILO: Ovojnica-kupola in košara morata ostati popolnoma pritrjeni drug do drugega, dokler ovojnica-
kupola ni popolnoma izpraznjena. S tem preprečite, da bi ovojnica-kupola med požarom odletela, medtem ko 
gori 
 

Poglavje 4 - Standardni operativni postopki 
 
4.1 Uvod  
 
To poglavje opisuje standardne operativne postopke in vsebuje ustrezne kontrolne sezname. Pojasnila z 
masami in specifikacijami balona veljajo za balon s prostornino ovojnice 1.000 m³. Pozornost je osredotočena 
tudi na razlike v velikosti balona. 
 
OPOZORILO: Za polnjenje z vodikom se smejo uporabljati samo polnilne cevi, ki so primerne za 
uporabo z vodikom. Te je treba redno pregledovati v skladu s smernicami proizvajalca cevi, vendar 
vsaj enkrat letno, zaradi plinotesnosti in zadostne elektrostatične prevodnosti cevi in sklopke. 

 
4.2 Vreme  
 
Operativne omejitve za napihovanje in letenje balona so bile že opredeljene v poglavju 2.2: med 
napihovanjem povprečna hitrost vetra ne sme presegati 12 vozlov in sunki ne presegajo največ 15 vozlov; pri 
vzletu povprečna hitrost vetra ne sme presegati 15 vozlov. Če napovedujejo močne termične vzgornike( 
močna termia), je treba balon pristati takoj, ko se termika pojavi, če je to mogoče, ali pa je treba načrt leta 
načrtovati tako, da je višina leta visoko nad termiko in balon pristane na koncu termike. Balon ne sme pluti v 
nevihtah ali drugih težkih vremenskih razmerah. 
Zaradi tega mora pilot imeti podrobne informacije o vremenskih razmerah - tako med napihovanjem kot med 
letom. Vremenske razmere morajo biti takšne, da je mogoče varno pristati na primernem terenu in podnevi. 
 
4.3 Predhodni pregledi  
 
Vzporedno s postavitvijo in napihovanjem balona je treba pred vsakim vzletom opraviti kontrolo pred poletom. 
Točke, ki jih mora pilot preveriti glede dobrega splošnega stanja in operativnosti, so določene v priročniku za 
vzdrževanje. Za vsak korak kronološkega zaporedja pregledov-kontrol so spodaj opisane ustrezne kontrolne 
točke. Podroben in pravno zavezujoč seznam za preverjanje pred poletom je na voljo v priročniku za 
vzdrževanje balona; tu navedene točke služijo zgolj kot opomnik. 
Predpoletni pregledi: 
Pred začetkom uporabe balona mora pilot preveriti, ali veljajo naslednji dokumenti: 
• Vpisi v dnevnik, ki se nanašajo na poškodbe / popravila / dovoljenja-sprostitev v uporabo 
• certifikat o pregledu plovnosti (ARC) 
• Potrdilo o plovnosti, potrdilo o registraciji in zavarovanje balona 

 
4.4 Priprava na napihovanje - polnjenje 
 
4.4.1 Vzletno mesto  
 
Izbrano vzletno mesto naj bo zaščiteno pred vetrom in naj bo na vetrovni strani razpoložljivega terena. V smeri 
vzleta ne sme biti ovir, ki bi lahko ogrozile vzlet. Prostor za vzlet mora biti čist. Ob vzletu ne smejo ležati na 
tleh ostri robovi, kot so steklo in kamni, ki bi lahko poškodovali ovojnico-kupolo. Prav tako je treba zagotoviti, 
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da na območju ni olj, maščob in ostankov gnojil. 
OPOMBA: Če je pod ovojnico balona postavljena ponjava, da  zaščitite ovojnico-kupolo med napihovanjem, 
mora biti elektrostatično prevodna. Električni upor površine mora biti manjši od 10 moči do 9 Ohmov. 
Bombažna tkanina ali vlažna poliamidna tkanina na splošno izpolnjujeta to zahtevo. Odstraniti je potrebno 
ponjavo za pakiranje ovojnice-kupole. Suhe površine na mestu napihovanja, ki niso elektrostatično prevodne, 
morajo biti vlažne. 
 

4.4.2 Priprava balona pred začetkom napihovanja 
 
Pred začetkom razprostiranja balona je treba ekipo za napihovanje poučiti o posebnih okoliščinah na vzletnem 
mestu in o nujnih postopkih. Pri polnjenju s vodikom je treba zagotoviti, da so obutev in oblačila vseh oseb, ki 
bi lahko prišle v stik z vodikom, izdelana iz elektrostatično prevodnega materiala. 
Košara je postavljena na strani vzletne točke, obrnjena proti vetru. Stran košare z sidrno vrvjo je obrnjena proti 
vetru. 
 

4.4.2.1 Razprostiranje ovojnice-kupole  
 
Razprostrite ovojnico-kupolo, začenši od košare in s padalom, ki je usmerjeno v smer vetra. Ovojnico razširi 
po širini tako, da se različno obarvana oznaka nad dodatkom nahaja na sredini zgornje strani ovojnice. Na levi 
in desni strani položite obe držalni vrvi ovojnice. Obremenilne vrvi raztegnite po celotni dolžini in jih pritrdite na 
obremenilni obroč. 

 
4.4.2.2 Nosilni obroč  
 
Obremenilna vrv, ki je pritrjena na nosilni obroč nad različno obarvano oznako, je prva pritrjena in je pritrjena 
na nosilni obroč na preklopu sredinsko nad nogo sidrne vrvi (slika 5). Nato je par sosednjih vrvi za obešanje 
pritrjeni na en nosilni obroč, ki vodi navzgor. Kovinske pletenice košare so pritrjene na nosilni obroč tako, da je 
noga sidrne vrvi na vetrni strani. 
OPOMBA: Paziti je treba, da vrvi niso prekrižane ali zvite. 
OPOMBA: Razporeditev nosilnega obroča se lahko razlikuje glede na velikost ovojnice balona in košare. 
OPOMBA: Razporeditev pritrditve na košare iz tkanine je opisana v PRILOGI 2 ( za nas ni pomembno) 
 

4.4.2.3 Vreče za obtežbo( balastne vreče) 
 

Košara je obremenjena s 30 do 40 vrečkami za balast, vsaka tehta 15 kg. Nadaljnjih 60 balastnih vreč, ki 
tehtajo 15 kg, so obešene do namišljene črte vreč s peskom na zunanji strani košare in enakomerno 
razporejene po vseh štirih straneh košare. Če uporabljate košaro, ki je obdana s tkanino, je treba balastne 
vrečke obesiti na nosilni obroč. Zato uporabljajte  trakove za balastne vrečke (glej PRILOGO 2, za nas  ni 
pomembno). 
POZOR: Med napihovanjem - zlasti v primeru sunkovitega vetra - je treba zagotoviti, da je balon obtežen z 
dovolj balasta, da bo košara varno ostala na tleh. 
OPOMBA: Za manjše balone je mogoče uporabiti ustrezno manjše število balastnih vrečk. Za vsakih 10 m³ 
prostornine ovojnice-kupole je potrebna ena torba za balast, ki tehta 15 kg. 

 

4.4.2.4 Priprava ovojnice-kupole  
Preverite padalček-izpustni ventil in rob odprtine izpustnega ventila, ali obstaja poškodba ali poškodbe. Nato 
povlecite vrv padalčka-izpustnega ventila iz balona skozi odprtino izpustnega ventila, dokler se spodnji del vrvi 
padalčke ne ustavi cca 2m pred začetkom »Appendixa«. Položite vrv padalčka v valovitem vzorcu v kupoli 
blona in jo postavite pribl. 2 m na eno stran odprtine padala znotraj ovojnice-kupole. S tem se prepreči, da bi 
se vrv padalčka med napihovanjem ujela v centrirne trakove padalčka.. 
Padalček privežemo na dva nasprotno postavljena mejna jezika padalčka, ki sta vsaka približno. 10 cm dolga, 
na notranji strani ovojnice. Za vezanje padalčka uporabite bombažno nit ali trak iz balonske tkanine z lomno 
trdnostjo 60 do 80 N (~ 6 do 8 kg). 
POZOR: Padalček je dovoljeno pritrditi samo z enojno zanko . 

 
4.4.2.5 Napihovanje ovojnice-kupole s pomočjo balastnih vrečk 
 
OPOMBA: Ballonbau Wörner priporoča samo opisano spodnjo metodo napihovanja. 
S pomočjo napihovalne ponjave se začne polniti balon. S pomočjo napihovalne ponjave in zadrževalne zanke, 
ki se ustvari, se zapre zgornjo tretjino balona 
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V vzdolžni osi balona, pribl. 2 m od zgornjega križnega šiva( horizontalnega obremenitvega traku) proti košari 
je pod napihovalno ponjavo pritrjenih pet vrečk za pesek, težke 15 kg, na vsako od obeh pritrdilnih kljuk, ki so 
na ponjavi. Napihovalna ponjava je nameščena nad vrečkami s peskom, tako, da zaščiti ovojnico-kupolo in 
prepreči, da bi se pri dviganju balona v pokončni položaj poškodovala s kljukami od vrečk s peskom. 
Napihovalna ponjava mora biti nameščen na vrečah s peskom tako, da so na ponjavi oznake, ki kažejo 
puščico (smer) „padalo“ in „košara“. Na ta način, ko gledamo iz košare proti izpustnemu ventilu(padalčku), je 
kljukica za aktiviranje(izvlečenje) sprostitev napihovanje na desni strani. 

 
4.4.3 Pritrditev cevi za napihovanje-polnjenje 
 
Majhni pritiski do 20mbar: 
Napihljiva cev iz balonske tkanine za nizke pritiske do 20 mbar je pritrjena na sklopko za napihovanje z 
elastičnim Velcro spojem 
 
Visoki pritiski do 12 bar: 
Napihljiva cev za visoke pritiske do 12 barov je pritrjena na bajonetno sklopko za napihovanje. Napihljiva cev 
je speljana do dodatka pod ali nad vrhom vseh obremenitvenih  vrvi, ki ležijo na tleh. Nato se sklopka za 
napihovanje potisne do konca dodatka( appendixa). Dodatek ( appendix) je nabran pod stožčastim odsekom 
sklopke za napihovanje in ga trdno pritrdimo z elastičnim  Velcro spojem, da preprečimo, da zdrsne navzdol in 
izstopi. Zanka odpiralne vrvi za Velcro spoj je pritrjena na ušesce na sredini dodatka( appendixa) s pomočjo 
trakca za pritrditev. Ta pritrdilni trak z lomno trdnostjo od 50 do 100 N je namenjen preprečevanju 
nenamernega odpiranja  Velcro spoja. Izvlečna vrv sklopke za napihovanje se končno potegne skozi jekleni 
obroč na pasu spodnjega dodatnega( appendix) obroča (Poeschelov obroč). 
OPOMBA: V primeru sunkovitega vetra od 10 do 15 vozlov je priporočljivo usmeriti cev za napihovanje skozi 
nosilni obroč. 
Kontrolni pregled po razprostrtju balona in pred napihovanjem: 
• Ali so vse osebe poučene o delu z vodikom? 
• Ali sta padalo in odprtina padala nepoškodovana? 
• Ali so obremenilni trakovi nepoškodovani? 
• Ali je vrv padalčka zavarovana s podaljškom? 
• Ali so obremenilne vrvi pritrjene na košaro? 
• Ali je košara opremljena z dovolj balasta? 
• Ali je bil izveden preskus, da se prepričajte, da se lahko izvleče vrv pritrdila Velcro spoja na odprtini za 
napihovanje odpre? 
 
Konec preverjanja pred poletom. Pilot mora v dnevniku zabeležiti delovanje in rezultate pregledov pred 
poletom 

 
4.5 Napihovanje ovojnice-kupole s plinom  
 
OPOZORILO: Če bi bilo treba med ali po napihovanju z vodikom pogledati v ovojnico-kupolo balona, ga je 
treba osvetliti le z eksplozijsko varno svetilko, ki izpolnjuje zahteve za protieksplozijsko zaščito (ATEX) v coni 
1 v skladu z trenutno veljavnih standardov. Vstop v ovojnico-kupolo po napihovanju je strogo prepovedan 
(cona 0). Glej Dodatek 3,  Annex 3. 
TVEGANJE ZADUŠITVE, POŽARA IN EKSPLOZIJE! 
OPOMBA: Tlak plina je vedno višji od najvišjega dovoljenega tlaka za balon. Zaradi tega je treba balon počasi 
napihovati. To ščiti ovojnico-kupolo in zmanjšuje nevarnost prekomernega napihovanja balona. Napihovanje je 
treba zaustaviti pravočasno-točno. 
OPOZORILO: Pri 225 mm vodnega stolpca (WC) obstaja nevarnost nadpritiska; to ustreza 22,5 hPa. Prosti 
baloni letijo le s nadtlakom 16 mm WC = 1,6 hPa. Zaradi tega mora biti balon napihnjen le, dokler se rahlo ne 
napne. 
Dovolite, da plin počasi priteka v balon, dokler v ovojnici-kupoli ni dovolj velikega plinskega mehurčka. 
Prostornina plinskega mehurčka naj bo približno 300 m³ za ovojnico 1000 m³ in pribl. 100 m³ za ovojnico 500 
m³. Med napihovanjem je treba spremljati pravilen položaj zadrževalnega pasu na napihovalni ponjavi. 
Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju, da se pas ne zasuka in da so pritrdilne ojačitve 
enakomerno obremenjene. 

 
POZOR: Če so na ovojnici-kupoli zvite gube ali če je ovojnica-kupola zvita, lahko to poškoduje ovojnico-
kupolo! 
Ko je dosežena želena stopnja napihovanja, se polnjenje s plinom ustavi. Ovojnica-kupola se lahko dvigne, 
tako da se odpre zadrževalni pas na ponjavi za napihovanje. To dosežemo z izvlečenjem lesenega ročaja 
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držalnega pasu iz zanke proti padalom. Oseba, ki opravlja to nalogo, stoji na desni strani balona, gledano iz 
košare, in gleda proti padalom (slika 10). Med odpiranjem je treba ročaj držati v eni roki, cev za napihovanje 
pa čim bolj oddaljeno od dvigajočega ovoja-kupole. 
OPOZORILO: Pri odpiranju držalnega pasu nikoli ne stojite na napačni strani! (Oseba, ki opravlja to nalogo, 
stoji na desni strani balona, gledano iz košare, in gleda proti padalčku.) 
OPOZORILO: Ko se ovojnica-kupola dvigne, v območju ovojnice-kupole in obremenilnih vrvi ne sme biti 
nobenih oseb! 
POZOR: Med dvigovanjem ovojnice-kupole morata biti prosta vrv za pritrditev Velcro spoja in izvlečna vrv 
sklopke za napihovanje. 
Ko je ovojnica-kupola dvignjena v pokončni položaj, je treba preveriti cev za napihovanje, vse obremenilne vrvi 
in vse operativne vrvi. Obe vrvi( za stabilizacijo) ovojnice-kupole in sidrne vrvi dodatka( appendixa) je treba 
uporabiti za stabiliziranje ovojnice kupole med preostalim postopkom napihovanja. 
POZOR: Če se je ena od obeh stabilizacijskih vrvi ovojnice postavila nad padalček-izpustni ventil, ko se je 
ovojnica dvigala, jo je treba odstraniti iz tega položaja. Vzlet ne sme biti izveden, če nad padalčkom leži 
stabilizacijska vrv ovojnice-kupole. 
Izvlečno vrv spojke za napihovanje je potrebno z malo ohlapnosti pritrditi na nosilni obroč. To izključuje 
tveganje za poškodbe ljudi, če sklopka za napihovanje pade ven iz dodatka( appendixa). V primeru 
vetrovnega vremena bo morda potrebno, da se dodatek( appendix) stabilizira s pomočjo sidrnih vrvi. 
POZOR: Nosilne vrvi ovojnice in sidrne vrvi dodatka( appendixa) ne smejo biti privezane na težke predmete, 
saj lahko to povzroči poškodbe vrvi in ovojnice-kupole. 
Ko je napihovanje končano, se Velcro spoj sprosti z odpiralno vrvjo. Pri tem je treba izvlečno vrv sklopke za 
napihovanje močno držati in sklopko za napihovanje počasi spuščati. 
 
4.12 Praznjenje ovojnice-kupole ( po pristanku ) 
 
POZOR: Med praznjenjem balona so prepovedani vsi potencialni viri vžiga v polmeru 50 m balona. 
Za izpraznitev balona je treba padalo držati popolnoma odprtega, dokler ovojnica-kupola ne počiva na tleh. 
Praznjenje ovojnice-kupole se lahko začne že med dotikom ali po določenem času na tleh, odvisno od 
vremenskih razmer in pogojev pristanka. 
OPOMBA: padalo(izpustni ventil) se samodejno zapre, ko se vrv sprosti, dokler je v ovojnici še vedno dovolj 
plina za dvigovanje. 
OPOMBA: Če je dodatek( appendix)  zaprt, je čas praznjenja krajši. 
 

6.8 Elektrostatično polnjenje  

 

Vsi prevodni deli balona morajo biti prevodno povezani, da se preprečijo nesreče, nastale zaradi 

elektrostatičnega polnjenja. To ima za posledico izpustne poti za elektrostatični naboj. Izpustne poti se 

začnejo pri padalčku-izpustnem ventilu na vrhu balona, speljejo se skozi ovojnico-kupolo do 

dodatka(appendixa) ali po obremenilnih vrveh in končajo v pletenicah iz nerjavečega jekla na dnu košare. 

Površinska odpornost komponent je manjša od 10⁹ Ohmov, odpornost povezave med komponentami 

pa je manjša od 10⁶Ohmov. 

 

6.9 Pripomoček za napihovanje ( napihovalna ponjava) 

 

Pripomoček za napihovanje se uporablja za zadrževanje ovojnice-kupole na začetku napihovanja. Sestavljen 

je iz ponjave z zadrževalnim trakom za pritrditev ovojnice-kupole in vreč s peskom. Zadrževalni trak na 

ponjavi se namesti na zgornjem križnem šivu ( horizontalnem obremenilnem traku ), kjer objame stisnjeno 

ovojnico-kupolo. Trak se konča v jeklenem obroču na enem koncu, cevi pa na drugem. Pritrjevanje 

zadrževalnega traku se naredi s pomočjo štirih obročev, ki so na pritrdilnih trakovih na ovojnici-kupoli. Skozi te 

obroče se vstavi zadrževalna cevi v točno določenem zaporedju, ki je pritrjena na zadrževalni trak. Na koncu 

se ta cev zablokira z varnostnim zatičem , da se ne bi slučajno nenamerno sprostila. 

Ponjava, na katero je pritrjen zadrževalni trak, služi tudi za pokrivanje vrečk s peskom, tako da se ovojnica-

kupola in vrečke s peskom ne dotikajo, ko je ovojnica-kupola dvignjena. Vreče za pesek, katerih teža služi 

ohranitvi ovojnice-kupole na tleh, so pritrjene na ponjavo z dvema pritrdilnima kljukama. 
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555...444...    OOOssstttaaalll iii   uuukkkrrreeepppiii   vvvaaarrrssstttvvvaaa   ppprrreeeddd   pppooožžžaaarrrooommm   

555...444...111...    SSStttrrrooojjjiii ,,,   ppprrriiippprrraaavvveee   iiinnn   nnnaaappprrraaavvveee   
• Vsa oprema mora biti redno vzdrževana on čiščena v skladu z navodili proizvajalca, 

• popravila in vzdrževalna dela sme opravljati le strokovno usposobljeno osebje. 

• delovna oprema mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara. 

• uporabljajo se lahko le v skladu z namenom in navodili proizvajalca. 

• imeti morajo zahtevano spremljajočo dokumentacijo. 

555...444...222...    EEEllleeekkktttrrriiičččnnneee   nnnaaappprrraaavvveee,,,   eeellleeekkktttrrroooiiinnnššštttaaalllaaaccciiijjjaaa,,,    eeellleeekkktttrrriiičččnnniii    ppprrriiikkkllljjjuuučččkkkiii,,,    ssstttrrreeelllooovvvooodddiii   iiinnn   ooozzzeeemmmlll jjjiii tttvvveee   
• električne naprave, elektroinštalacija, električni priključki, strelovodi in ozemljitve v objektu morajo biti 

izvedene v skladu s tehničnimi predpisi tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. 

• pregledi in meritve električnih naprav, elektroinštalacij, električnih priključkov, strelovodov in ozemljitev se 
morajo opravljati v rokih, ki jih določajo veljavni predpisi. 

• svetila pri katerih so možne mehanske poškodbe morajo biti ustrezno zaščitene. 

• razdelilne omarice morajo biti zaklenjene, ustrezno označene in vedno dostopne. 

• glavna električna stikala morajo biti vedno dostopna ter ustrezno označena. 

555...555...    OOOdddssstttrrraaannnjjjeeevvvaaannnjjjeee   gggooorrrllljjj iiivvviiihhh   sssnnnooovvviii   
• Iz vseh prostorov je potrebno sproti odstranjevati material in opremo, ki lahko povzroči požar ali ga širi – 

lahko vnetljiv in vnetljiv material.  

• Vnetljivo embalažo je potrebno sproti odstranjevati z delovnih in prodajnih površin na predvidena zbirna 
mesta za odpadno embalažo. 

666...   PPPOOODDDAAATTTKKKIII   OOO   KKKLLLAAASSSIIIFFFIIIKKKAAACCCIIIJJJIII   OOOBBBJJJEEEKKKTTTAAA   
 
Objekt sodi po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v kategorijo 24100 - Objekti za šport, rekreacijo in 
prosti čas.  Pričakovano maksimalno število ljudi v objektu znaša 50. 

777...   OOOPPPRRREEEMMMAAA,,,   NNNAAAPPPRRRAAAVVVEEE   IIINNN   DDDRRRUUUGGGAAA   SSSRRREEEDDDSSSTTTVVVAAA   ZZZAAA   VVVAAARRRSSSTTTVVVOOO   PPPRRREEEDDD   PPPOOOŽŽŽAAARRROOOMMM   

777...111...    GGGaaasssiiilllnnniiikkkiii   
- Prostori prireditve so opremljeni z gasilniki, nameščenimi na primernem in dobro vidnem mestu . 
- Gasilniki morajo biti vzdrževani v skladu z navodili proizvajalca, redno kontrolirani in vedno v brezhibnem 

stanju ter označeni v skladu s predpisi. 
 
v objektu so na voljo naslednji gasilniki:  

➢ GASILNIKI NA PRAH (S) 
 
Uporaba gasilnikov: 

GASILA GORLJIVA SNOV 

GASILNIKI NA PRAH 
(S) 

Za gašenje: trdnih gorljivih snovi (A), (les, karton, papir, koža, seno, guma 
itd. 
Za gašenje: vnetljivih tekočin (B), (bencin, špirit, aceton, eter) 
Za gašenje: požarov plinov (C), (propan, butan, acetilen, vodik) 
Za gašenje: požarov na električnih napravah do 1000 V, z oddaljenosti 
najmanj 1 m 

   888...   NNNAAAVVVOOODDDIIILLLOOO   ZZZAAA      RRRAAAVVVNNNAAANNNJJJEEE   VVV   PPPRRRIIIMMMEEERRRUUU   PPPOOOŽŽŽAAARRRAAA   
Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara oziroma opazi požar, mora obvestiti Gasilsko enoto 

oziroma Center za obveščanje na telefon:                112 
 

Policijsko postajo, na telefon:                   113 
 
Pri sporočanju je potrebno povedati : 

• svoje ime in priimek, 

• točno mesto požara (kraj in podobno), 

• sporočiti. če so ogroženi ljudje v prostoru, ki ga ogroža požar, 

• v primeru, da sporočamo gasilski enoti oz. centru za obveščanje na 112 pa še telefonsko številko iz katere 
kličemo ter objekt v katerem je požar. 
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888...111...    NNNaaavvvooodddiii lllooo   zzzaaa   sssooodddeeellluuujjjooočččeee   nnnaaa   ppprrriiirrreeedddiiitttvvviii   
 
Kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in 
za druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti zaposlene in center za obveščanje na tel št. 112 ali 
policijsko postajo na tel. št. 113.  
 
Obvestilo o požaru mora vsebovati točne podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar, o velikosti 
požara in materialu, ki ga je zajel požar, podatke o prijavitelju požara in podatke o ogroženosti človeških 
življenj. 
 
V primeru evakuacije iz prostorov se morajo čim prej umakniti iz objekta ter se držati navodil zaposlenih, ki so 
pristojni za izvedbo in vodenje evakuacije. 

888...333...    MMMooožžžnnnooosssttt   eeevvvaaakkkuuuaaaccciii jjjeee   
V primeru požara je potrebno poskrbeti za varen in organiziran umik ogroženih ljudi. V primeru da vozila 
zapirajo intervencijske poti za gasilska vozila, je potrebno poskrbeti za njihov takojšnji umik.  
 
Zbirno mesto za sodelujoče je jasno označeno s predpisanim znakom v zadostni oddaljenosti na letališču.  
 
 
 
 

999...   NNNAAAČČČIIINNN   PPPOOOUUUČČČEEEVVVAAANNNJJJAAA   IIINNN   UUUSSSPPPOOOSSSAAABBBLLLJJJAAANNNJJJAAA      
 
 
Predsednik je dolžan poskrbeti za usposablja nje oseb ki bodo sodelovale na prireditvi. Ta požarni red stopi v 
veljavo z dnevom podpisa in mora biti na razpolago na vidnem mestu.. 

 
            

Požarni red je sprejel: 
       

BALONARSKI KLUB ROTO BALON 
KLUB 

Podpis: 

Matjaž Pavlinjek 
 

 

 

 

Požarni red je bil sprejet dne .............................  
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111000...   PPPRRRIIILLLOOOGGGEEE    

   

- IZVLEČEK POŽARNEGA REDA TER NAČRTI 

- KONTAKTNE ŠTEVILKE OSEB S POSEBNIMI ZADOLŽITVAMI IN POOBLASTILI 

- NAVODILA ZA POSAMEZNIKE 

- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU OPREME, 
NAPRAV 

- EVIDENČNI LIST GASILNIKOV 

- EVIDENČNI LIST O POŽARIH, EKSPLOZIJAH, GASILSKIH INTERVENCIJAH 

- EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH STRELOVODOV NA OBJEKTU 

- EVIDENČNI LIST O PREGLEDIH IN MERITVAH ELEKTRIČNE NAPELJAVE 

- EVIDENČNI LIST O SEZNANJENOSTI ZAPOSLENIH S POŽARNIM REDOM 

- OPOMNIK ZA POŽARNO STRAŽO PRI VARJENJU, UPORABI ODPRTEGA PLAMENA ALI 
ORODJA, KI POVZROČA ISKRENJE IN SEGREVANJE 

- DOVOLILNICA ZA VARJENJE, PLAMENSKO VARJENJE, LOTANJE IN DELO Z ORODJEM, KI       
PRI UPORABI POVZROČA ISKRENJE IN SEGREVANJE 
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 10.1. IZVLEČEK POŽARNEGA REDA 
 
Izvleček iz požarnega reda vsebuje podatke o: 
 

• organizaciji varstva pred požarom 

• ukrepih varstva pred požarom, 

• navodilih za ravnanje v primeru požara. 
 
Izvleček iz požarnega reda mora biti izobešen na vidnem mestu. 

 
 
10.1.1. Izvleček požarnega reda za prireditev 
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10.2. KONTAKTNE ŠTEVILKE OSEB S POSEBNIMI ZADOLŽITVAMI IN POOBLASTILI 
 

Priimek in ime / firma Funkcija telefon 

Pavlinjek Matjaž Predsednik kluba  031/626-216 

 
Odgovorna oseba dobavitelja 
plina in oprema za polnjenje 

jeklenk 
 

 
 
 
ODGOVORNE OSEBE ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV  IN IZVAJANJE EVAKUACIJE: 
 

Enota / prostor Priimek in  ime Funkcija telefon 

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
 

  

Prireditev 
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10.3.  NAVODILA ZA POSAMEZNIKE 
 
 

NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 
SPOŠNA NAVODILA ZA SODELUJOČE NA PRIREDITVI 
Vsak sodelujoči na prireditvi, ki opazi požar ali nevarnost za nastanek požara je dolžan požar pogasiti oziroma 
nevarnost odstraniti , če to lahko stori brez posebne nevarnosti.  
V kolikor ne more sam pogasiti požara takoj o tem obvesti GASILSKO ENOTO in ostale organe in osebe v 
skladu z navodili. 
 
Gasilsko enoto in postajo policije obvesti na telefon: 
 

➢  gasilci  št.: 112 

➢  policija št.: 113 

 
Postopek prijave: 
 
KJE GORI? 
KAJ GORI? 
KAKŠEN JE OBSEG POŽARA? 
ALI SO NA KRAJU POŽARA PONESREČENCI ALI OGROŽENI LJUDJE? 
PRISOTNOST NEVARNIH SNOVI? 
KDO SPOROČA O POŽARU (točen naslov)? 
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Navodila za osebe, ki izvajajo dela na prireditvi – zunanji izvajalci del 
 
To navodilo varstva pred požarom je namenjeno vsem, ki občasno opravljajo določena dela na prireditvi. 
 
To navodilo mora oseba, ki naroča opravljanje storitev in del izročiti izvajalcem. 
 
Odgovornost izvajalca : 
Vsak izvajalec del mora poskrbeti za požarno varnostne ukrepe potrebne pri delu, ki ga namerava opravljati. 
Pri tem mora upoštevati razmere na prireditvi, vrsto del, način del ter morebitno prisotnost vnetljivih, lahko 
vnetljivih, ali strupenih snovi (trdnih, tekočih ali plinastih).  
Izvajalec del je odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo povzročil z neupoštevanjem predpisov o varstvu pred 
požarom. 
 
Pred začetkom del mora izvajalec: 

• skleniti pisni dogovor z naročnikom o zagotavljanju varstva pri delu in požarne varnosti na skupnem 
delovišču, določiti pravice in obveznosti ter odgovorne osebe, 

• pridobiti podatke o gorljivosti materialov, izdelkov in nevarnostih, ki lahko nastopajo ob gorenju nevarnih 
snovi v prostorih, kjer bo opravljal dela, 

• izdelati program del in predvideti požarnovarnostne ukrepe ter z njim seznaniti naročnika, 

• pridobiti od odgovorne osebe izvajalca dovoljenje za začetek nevarnih del, 

• imeti v pripravljenosti ustrezne gasilnike in v zadostni količini, 

• zavarovati mesto dela in zagotoviti požarno stražo, ter zagotoviti nadzor tudi po končanem delu zaradi 
nevarnosti kasnejšega izbruha požara, 

 
Po končanem delu mora izvajalec:  

• urediti, pospraviti in pregledati mesto del, da ni požarne ali druge nevarnosti, 

• zagotoviti požarno stražo dokler preti nevarnost za kasnejši izbruh požara zaradi opravljenih del, 

• obvestiti naročnika in predati posle in situacijo. 
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10.4. EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH TER VZDRŽEVANJU IN  SERVISIRANJU 
OPREME, NAPRAV 
 
Evidenčni list - Vizualna kontrola oznak, hidrantnega omrežja, gasilnih aparatov,  sistema aktivne požarne 
zaščite s požarno centralo, periodično čiščenje opreme, sredstev, in naprav, pregled elektro instalacije, 
dovoznih in postavitvenih površin za gasilce, pregled dovoljenj za izvajanje "vročih del, kontrola rednega 
čiščenja delovnih prostorov in naprav 
 
Obdobna kontrola se izvaja v predpisanih rokih. Kontrolo izvajajo pooblaščeni izvajalci. Kontrolni listi so lahko 
tudi evidenca o izvršeni kontroli s strani pooblaščenih izvajalcev.  
 
Kontrolne liste se vodi za : 

Št. Naziv kontrolnega lista 
Zadolženi za izvajanje kontrole in 

vodenje kontrolnega lista 
Rok kontrole 

1. 1 
Označbe evakuacijskih poti, zasilnih 
izhodov 

predsednik 1 x  

2. 2 
Označbe sredstev za gašenje - gasilni 
aparati 

predsednik 1 x  

3. 4 Označbe prepovedi kajenja predsednik 1 x  

4.   
 

 

5. 5 Namestitve izvlečkov požarnega reda 
predsednik 

1 x  

6. 7 
Pregled nameščenosti gasilnih 
aparatov in zapečatenost, dostopnost  

predsednik 
1 x  

7. 8 Periodični pregled gasilnih aparatov pooblaščeni izvajalec (podjetje) 1 x  

8. 9    

9.  
Meritve električnih parametrov 
električne instalacije na prireditvi- 
polnilnici jeklenk 

pooblaščeni izvajalec (podjetje) 1 x  

10.  Vizualni pregled – splošno stanje 
predsednik 

dnevno 

11.  
Pregled dovoljenja za izvajanje vročih 
del 

predsednik 
Po potrebi 

 
Vzorec kontrolnega lista : 
Opomba: vzorec se lahko razdeli na več listov, ki jih je potrebno ustrezno oštevilčiti, če vodi evidenco več zadolženih delavcev, npr. Št. 

kontrole/zaporedna številka lista. 
Vzorec kontrolnega lista, ki ga zadolženi za izvajanje kontrole oz. vodenje kontrolnega lista lahko priredi razmeram. List mora redno 
dostavljati (vlagati) v arhiv k požarnem redu, ki se hrani pri pooblaščenem delavcu za varstvo pred požarom.  
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Objekt : ______________________________  Dan : _________________  Ura: ______________ 
 
Oddelek : ___________________________ Kontrolor : _______________ 
 
Zaporedna št. lista : __________________ Direktor : _______________ 
 

KKoonnttrroollnnii  lliissttii  --  oobbddoobbnnaa  kkoonnttrroollaa  oopprreemmee,,  nnaapprraavv  iinn  ddrruuggiihh  ssrreeddsstteevv  zzaa  vvaarrssttvvoo  pprreedd  ppoožžaarroomm  
 

Št. Naziv kontrole 
Ustreza : 
(DA/NE) 

Opombe (ukrepi v primeru 
nepravilnosti) 
 
1. mesto in vrsta napake 
2. predlog za odpravo napake 
3. način odprave napake 
4. odgovorni za odpravo napake 
5. rok za odpravo napake 
6. eventuelni nadomestni ukrepi 

1. 
Označbe evakuacijskih poti, zasilnih 
izhodov 

  

2. 
Označbe sredstev za gašenje - gasilni 
aparati 

  

3. Označbe prepovedi kajenja 
  

4. Sistem APZ (varnostna razsvetljava) 
  

5. Namestitve izvlečkov požarnega reda 
  

6. 
Pregled nameščenosti gasilnih aparatov in 
zapečatenost, dostopnost hidrantov 

  

7. Periodični pregled gasilnih aparatov 
  

8. Periodični pregled hidrantov 
  

9. 
meritve električnih parametrov električne 
instalacije 

  

10. Vizualni pregled 
  

11. pregled dovoljenj za izvajanje vročih del 
  

 
 
Kontrolni list izpolnil : Podpis : 
 
Izvod kontrolnega lista se nahaja pri upravniku. 
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10.5. EVIDENČNI LIST GASILNIKOV 
 
Pregled izvede pooblaščena organizacija 1x letno oziroma na osnovi navodil proizvajalca. 
 

Zap. 
št.: 

Tip gasilnega 
aparata 

Številka Lokacija Datum 
pregleda 

Ponovni 
pregled 

Opombe  
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10.6. EVIDENČNI LIST O POŽARIH, EKSPLOZIJAH, GASILSKIH INTERVENCIJAH 
 

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 območje, kjer je nastal požar ali 
eksplozija 

 

5. Kdo je odkril požar 
 
 

6. Vzrok nastanka požara ali eksplozije 
 
 

7. 
Način povzročitve požara ali eksplozije  
(npr. samovžig, naravni pojav, odprt ogenj) 

 

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: 
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca 
 
V rubriki pod zaporedno številko 4 se navede, ali je nastal požar na gradbenem objektu, v naravi, ali na 
prometnih sredstvih. Ob vsaki kategoriji se poleg osnovne razdelitve navede tudi vrsta objekta (npr. 
proizvodni prostor, skladišče, poslovna stavba, gostinski obrat), vrsta požara v naravi (npr. gozd, park, 
travnik, smetišče) ali vrsta prometnega sredstva (npr. osebno vozilo, tovorno vozilo, vlak). 
 
V rubriki pod zaporedno številko 5 se navede, ali je požar odkrila oseba (navede se ime in priimek, če sta 
znana) ali naprava za javljanje požara (navede se katera). 
 
V rubriki pod zaporedno številko 6 se navede vzrok nastanka požara. Požar je lahko nastal zaradi 
samovžiga, naravnega pojava (strela), cigaretnega ogorka, odprtega ognja, ognjišča, iskre, kratkega stika, 
poškodbe ali okvare sredstev, opreme ali strojev, brušenja ali varjenja, eksotermnih reakcij, električnih ali 
grelnih naprav ali aparatov, preobremenjenosti električnih vodov, gradbenih ali konstrukcijskih 
pomanjkljivosti, eksplozije. Navede se tudi, ali o vzroku nimamo podatka oziroma je vzrok neznan. 
 
V rubriki pod zaporedno številko 7 se navede način povzročitve požara. Požar se lahko povzroči zaradi 
malomarnosti, namerne povzročitve, otroške igre, naravnega pojava ali pa ga povzroči žival. Navede se 
tudi, ali o načinu povzročitve ni podatka oziroma je način neznan. 
 
V rubriki pod zaporedno številko 8 se navede vrsto, proizvajalca in tip vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite ter številko in datum potrdila o brezhibnem delovanju tega sistema. 
 
V rubriko po zaporedno številko 9 se navede s katero opremo (npr. ročni gasilnik, hidranti) in s katerim 
sredstvom (npr, voda, prah, pena) je bil požar pogašen. 
 
V rubriki pod zaporedno številko 10 se za vsako kategorijo navedejo številčni podatki o sodelujočih pri 
gašenju (npr. __zaposlenih, __poklicnih gasilcev, __prostovoljnih gasilcev, __drugih reševalcev). 
 
V rubriki pod zaporedno številko 11 se navede, koliko zaposlenih, gasilcev, reševalcev ter ostalih je bilo ob 
požaru poškodovanih, mrtvih ali pogrešanih. 
 
V rubriki pod zaporedno številko 12 se navede neposredna materialna škoda v eurih. Če materialne škode 
ni, se napiše "brez škode". 
 
V rubriki pod zaporedno številko 13 se navede, kdo je vodil intervencijo, čas trajanja intervencije ter število 
sodelujočih gasilskih in drugih reševalnih enot. 
 
V rubriki pod zaporedno številko 14 se navede, katere preventivne in druge ukrepe je treba izvesti za 
preprečitev nastanka požara. 
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10.7. EVIDENČNI LIST O REDNIH PREGLEDIH IZENAČITVE POTENCIALA 
 
 

Zap. 
št.: 

Objekt  NAMESTITEV 
DATUM 

PREGLEDA 
PONOVNI 
PREGLED 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
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10.8. EVIDENČNI LIST O PREGLEDIH IN MERITVAH ELEKTRIČNE NAPELJAVE 
 
 

Enota/objekt:  

 

Zap. št. Datum pregleda 
Datum naslednjega 

pregleda 
Opombe 

Podpis vodje zunanje 
enote 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

 
Evidenca se hrani v prilogah požarnega reda. 
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10.9. EVIDENČNI LIST O SEZNANJENOSTI S POŽARNIM REDOM 
 
 

Zap. št. Ime in priimek zaposlenega Datum seznanitve Podpis zaposlenega 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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10.10. OPOMNIK ZA POŽARNO STRAŽO PRI VARJENJU, UPORABI ODPRTEGA 
PLAMENA ALI ORODJA, KI POVZROČA ISKRENJE IN SEGREVANJE 
 

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

PRED ZAČETKOM DELA 

 
preveri, če so odstranjene vse lahko vnetljive snovi 
preveri, če so zavarovane gorljive snovi, katere se ne da odstraniti iz 
prostora 
ugotovi, kakšne so možnosti vpliva opravljanja predvidenega dela na 
gorljive snovi – materiale v drugih prostorih 
pripravi sredstva za gašenje 
 

MED DELOM 

 
opravljanje nadzora na mestu dela in po prostoru nad pojavom stranskih 
učinkov, ki nastanejo pri delu varjenja ali uporabe plamena oziroma 
nastajajočih isker 
če pride do vžiga gorljivega materiala, ogenj hitro in učinkovito pogasi 
v primeru, da se pojavi problem prenosa toplote prek 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 lahko povzročile požar, eksplozijo ali druge nesrečo 
preglej tudi sosednje prostore, na katere je lahko imelo delo indirekten 
vpliv na nastanek požara, eksplozije ali druge nesreče 
pospravi sredstva za gašenje na svoje prejšnje mesto 
v primeru, da je bilo za delo uporabljeno dovoljenje za delo z odprtim 
ognjem, ga podpiši 
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10.11. DOVOLILNICA ZA VARJENJE, PLAMENSKO VARJENJE, LOTANJE IN DELO Z 
ORODJEM, KI PRI UPORABI POVZROČA ISKRENJE IN SEGREVANJE 
 

Naročnik požarne straže 

Naziv:             ______________________________ 
 
Naslov:            ______________________________ 
 
Odgovorna oseba:  ______________________________ 

Izvajalec požarne straže 

Naziv:             ______________________________ 
 
Naslov:            ______________________________ 
 
Odgovorna oseba:  ______________________________ 

Vrsta požarno nevarnega dela 
 varjenje              lotanje               rezanje 

 

 taljenje             plamensko varjenje 

Opravljanje požarne straže 

Kje:             ______________________________ 
 
Datum:             ______________________________ 
 
Čas od - do:        ______________________________ 

Izvajalec požarne straže 
izvede varnostne ukrepe 

• pred začetkom opravljanja požarne straže 
 

• med opravljanjem požarne straže 
 

• po končanih nevarnostih 
 

Kraj in datum dogovora 
Kraj:             ______________________________ 
 
Datum:            ______________________________ 

Podpis odgovornih oseb 
Naročnik požarne straže: ______________________________ 
 
Izvajalec požarne straže: ______________________________ 

 
 


