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1. PODATKI IN INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU OBRATA 

 

Upravljavec obrata: 

LECANA d.o.o., Ljubljanska 45, 1241 Kamnik 

Matična številka: 593 175 4000 

Osnovna dejavnost: 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 

    GSM : 00386 31 611 399 ,     TEL: 00386 1 839 40 60 

    FAX: 00386 1 839 40 65 ,        E-MAIL: lecana@siol.net 

 

Zakoniti predstavnik upravljavca obrata: 

Direktor družbe Lecana d.o.o.: 

- g. Janez Hajdič 

 

Skrbnik Načrta zaščite in reševanja in odgovorna oseba za promet z eksplozivi: 

- g. Tomislav Hajdič 

 

Družba za tehnično varovanje obrata in namestitev, nadzor, upravljanje ter vzdrževanje video 
nadzornega sistema in intervencijo: 

Xastor d.o.o., Poreber 1a, 1241 Kamnik 

Kontaktna oseba: Igor Šuštar   041 766 222, 031 766 222 

Info telefon: 080 1111 

info@xastor.si 

 

 

 

 



2. PODATKI IN INFORMACIJE O OBRATU IN OKOLICI OBRATA 

2.1. Splošni podatki o obratu 

Naziv obrata: 

Jamsko podzemno skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov Črna-Kamnik 

Naslov: 

Črna 13, 1242  Stahovica 

2.2. Opis lokacije obrata in njegove okolice 

Lokacija podzemnega skladišča EP je pri naselju Črna, na levi strani potoka Črna.  

Dostop do lokacije skladišča EP je po cesti Kamnik-Gornji Grad.  

Naselje Črna in skladišče EP je od Stahovice oddaljeno cca 2 km. 

 

Nevarni objekt je lociran na takem mestu, da ne ogroža drugih naprav in objektov in ni sam 
ogrožen. 

 

2.3. Opis naprav in dejavnosti obrata 

2.3.1. Opis skladišča EP 

Obravnavano skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov je jamsko podzemno skladišče 
razstreliva, izgrajeno po rudarskih predpisih.  
Konstrukcija skladišča je zasnovana iz osnovnih elementov: 

- Razkladalno – nakladalnega in manipulativnega prostora, 

- Vhoda v skladišče EP, 

- Povezovalnih rovov 1 in 2 ter 

- Komor ( 10 ) za skladiščenje eksplozivov in pirotehničnih izdelkov. 

Skladišče EP je konstruirano tako, da je možno eksplozive ali pirotehnične izdelke, raztovorjene na 
razkladalno – nakladalnem prostoru, transportirati do vseh komor z ustreznim viličarjem. 

 

Razkladalno-nakladalni in manipulativni prostor  
Skladišče EP je enotni skladiščni objekt. Dovoz je po javni dvosmerni cesti.   

Razkladalno-nakladalni in manipulativni prostor je opremljen z ustreznimi opozorilnimi označbami in 
znaki. 

V času nakladanja ali razkladanja vozil z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki se izvaja zavarovanje 
celotnega območja tako, da je onemogočen pristop nepooblaščenim osebam v območje izvajanja del. 

 

2.3.2. Opis dejavnosti obrata 

 

- trgovina na debelo s pirotehničnimi izdelki, izvajanje ognjemetov, 

- skladiščenje pirotehničnih izdelkov, ravnanje s pirotehničnimi izdelki, 

- skladiščenje eksplozivov, ravnanje z eksplozivi. 



2.4.  Nevarne snovi v obratu 

 

Pirotehnični izdelki kategorij 1, 2, 3, 4, P1, P2, T1 in T2, v količini, ki se lahko skladiščijo glede na 
število komor. 

Skupna količina eksplozivov, v količini, ki se lahko skladiščijo glede na število komor. 

Maksimalne dovoljene količine niso nikoli dosežene. 

 

3. NESREČE, ZA KATERO JE IZDELAN NAČRT  

v Požar na zunanjem delu obrata 

v Požar v podzemnem delu obrata 

v Požar na eksplozivu na zunanjem delu obrata 

v Požar na eksplozivu v podzemnem delu obrata 

v Detonacija na zunanjem delu obrata 

v Detonacija v podzemnem delu obrata 

v Poplava v obratu 

 

4. OBSEG NAČRTOVANJA  

 

Informacija za javnost je izdelana na osnovi predmetnega načrtom zaščite in reševanja, ki ga kot 
podjetje zagotavljamo organizirano in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč oziroma zmanjšanje 
njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev za življenje po virih nevarnosti iz tč. 3 , 
ki na območju družbe LECANA in lokalne skupnosti v območju 400 m od skladišča EP lahko 
nastanejo. 

5. ZAMISEL IZVAJANJA ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB NESREČAH, ZA 
KATERE JE IZDELAN NAČRT 

 

5.1.  Ukrepi v primeru požarov 

V primeru zaznave požara je pristopiti gašenju požara z vsemi razpoložljivimi sredstvi, razen če je 
požar zajel eksplozive, kajti takega požara ni dovoljeno gasiti in je potrebna takojšnja evakuacija. 

Če požara ni možno omejiti že v začetni fazi, je potrebno pričeti z izvajanjem evakuacije iz vseh 
ogroženih prostorov. 

V času po alarmiranju in do prihoda intervencijske enote je potrebno nemudoma poskrbeti za varen 
umik na prosto vseh ogroženih. 

Evakuacijske poti morajo biti vidno označene in prehodne. 

Po umiku naj bodo vrata v ogrožene prostore in v prostore s povečanim požarnim tveganjem zaprta. 

 

5.1.1.  Požar na zunanjem delu obrata 
Načina zaznavanja dogodka, ukrepanja in obveščanja sta dva: 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik in 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata. 

 



a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik  

Oseba, ki je zaznala požar na zunanjem delu obrata o požaru takoj obvesti odgovornega skladiščnika 
in druge osebe v obratu z glasnim vzklikom »požar«. 

Odgovorni skladiščnik v obratu in druge osebe v obratu, takoj pristopijo gašenju začetnega požara z 
gasilnimi aparati, ki so na voljo v obratu. Če začetnega požara ne morejo pogasiti, mora odgovorni 
skladiščnik takoj obvestiti center za obveščanje (112) in odgovorno osebo upravljavca obrata. Pri 
obveščanju mora podati naslednje podatke: 

- ime osebe, ki javlja o požaru, 

- naravo požara in vrsto vnetega materiala, 

- obseg požara, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo požara. 

Po intervenciji se vsi zaposleni ravnajo po navodilih vodje intervencije. 

 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje 
obrata. 

Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik pomeni, da je podzemni del obrata (skladišče) zaprto in 
zaklenjeno in da naloge varovanja opravlja družba za varovanje obrata. Pooblaščeni uslužbenec 
družbe za varovanje zaznamuje pojav požara, oziroma dima,  preko posnetka video kamere in takoj 
obvesti: 

- center za obveščanje na številko 112, 

- direktorja družbe upravljavca obrata, 

- odgovorno osebo upravljavca obrata in 

- odgovornega skladiščnika. 

Pri tem mora sporočiti naslednje podatke: 

- ime osebe in družbe, ki javlja o požaru, 

- naravo požara in obseg požara, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo požara. 

 

Družba za varovanje mora takoj zagotoviti s svojimi osebami fizično zavarovanje obrata in preprečiti 
nepooblaščenim osebam dostop v obrat. Odzivni čas družbe za varovanje je največ 15 minut.  

Direktor družbe upravljavca obrata zagotovi v obratu prisotnost odgovorne osebe upravljavca obrata in 
odgovornega skladiščnika. V kolikor te osebe niso dosegljive mora biti sam prisoten v obratu in 
prevzeti sodelovanje s pristojnimi službami za reševanje. Odgovorna oseba upravljavca obrata takoj 
zagotovi vodji intervencije, ki je določen s strani centra za reševanje, vse potrebne podatke o količini in 
vrsti eksplozivov, ki se nahajajo v skladišču eksplozivov. 

Sledi evakuacija vseh oseb, ki se nahajajo v območju škodljivih učinkov eksplozije, to je na razdaljo 
440 m od obrata. Vstop v podzemni del obrata ni dovoljen nobenim osebam, dokler se odgovorna 
oseba upravljavca obrata ne prepriča, da nevarnosti eksplozivnega izgorevanja eksplozivov ni več. 
Kadar se odgovorna oseba upravljavca obrata prepriča, da iz podzemnega dela obrata skozi vstopni 
rov 1 in vhodna vrata v podzemni del obrata, ne prihaja noben dim  in da ni znakov požara ali 
eksplozije, počaka še 20 minut. Po poteku 20 minut sme vstopiti v podzemni del obrata in pregledati 
stanje v podzemnem delu obrata, ugotoviti vzrok nastanka požara ter odpraviti vzrok požara. Šele 
kadar se prepriča, da ni nevarnosti za ponovni nastanek požara ali njegovo nadaljevanje ter 
posledično povzročitve eksplozivnega izgorevanja, sme dovoliti vstop drugim pristojnim osebam. Te 



druge osebe so osebe, ki preiskujejo vzroke nastanka požara in izvajajo ukrepe reševanja in zaščite, v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 

Odgovorna oseba upravljavca obrata skupaj z odgovornimi osebami zunanjih služb, zadolženimi za 
reševanje, osebami družbe za varovanje obrata ter svojimi zaposlenimi, pomaga pri obveščanju in 
evakuaciji vseh iz ogroženega območja. 

 

5.1.2.  Požar v podzemnem delu obrata 

Načina zaznavanja dogodka, ukrepanja in obveščanja sta dva: 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik in 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata. 

 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik  

Požar v podzemnem delu obrata zazna odgovorni skladiščnik ali njegov pomočnik takoj, ko opazi 
pojav dima. 

Oseba, ki je zaznala požar, ga takoj poskuša pogasiti z najbližjim gasilnim aparatom in obvestiti druge 
osebe z glasnim vzklikom požar. 

Če je požar zaznal pomočnik odgovornega skladiščnika mora takoj obvesti odgovornega skladiščnika 
z glasnim vzklikom požar. 

Če začetnega požara ne morejo pogasiti, mora odgovorni skladiščnik takoj obvestiti center za 
obveščanje (112) in odgovorno osebo upravljavca obrata. Pri obveščanju mora podati naslednje 
podatke: 

- ime osebe, ki javlja o požaru, 

- naravo požara in vrsto vnetega materiala, 

- obseg požara, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo požara. 

V kolikor požara v podzemnem delu obrata ni mogoče pogasiti in je zajel  eksplozive v komorah je 
potrebna evakuacija in drugi ukrepi. 

      

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata 

Enako kot v primeru požara na zunanjem delu obrata. 

 

5.1.3.  Požar na eksplozivu na zunanjem delu obrata 

Požar, ki je zajel tovor z eksplozivom zazna  oseba, ki izvaja nakladanje oziroma razkladanje tovora ali 
voznik vozila. 

Oseba, ki je zaznala požar, takoj obvesti odgovornega skladiščnika in druge osebe v obratu z glasnim 
vzklikom požar. 

Odgovorni skladiščnik v obratu takoj obvesti center za obveščanje (112) in odgovorno osebo 
upravljavca obrata. Pri obveščanju mora podati naslednje podatke: 

- ime osebe, ki javlja o požaru, 

- naravo požara in vrsto vnetega materiala, 



- obseg požara, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo požara. 

 

Odgovorni skladiščnik, ki je vodja evakuacije do prihoda vodje intervencije, takoj začne z evakuacijo.     

 

5.1.4.  Požar na eksplozivu v podzemnem delu obrata 

Načina zaznavanja dogodka, ukrepanja in obveščanja sta dva: 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik in 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata. 

 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik 

 Požar, ki je zajel eksplozive v podzemnem delu obrata, zazna odgovorni skladiščnik ali njegov 
pomočnik takoj, ko opazi pojav dima. 

Oseba, ki je zaznala požar, takoj obvestiti druge osebe z glasnim vzklikom požar. 

Požara, ki je zajel eksplozive ne smejo gasiti, ker obstoji nevarnost, da gorenje eksploziva preide v 
reakcijo eksplozivnega izgorevanja. Takoj se morajo umakniti iz podzemnega dela obrata. Odgovorni 
skladiščnik takoj obvestit center za obveščanje (112) in odgovorno osebo upravljavca obrata. Pri 
obveščanju mora podati naslednje podatke: 

- ime osebe, ki javlja o požaru, 

- naravo požara in vrsto vnetega materiala, 

- obseg požara, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo požara. 

Odgovorni skladiščnik, ki je vodja evakuacije do prihoda Vodje intervencije, takoj začne z evakuacijo 
po postopkih, ki so opredeljeni v Načrtu zaščite in reševanja. 

    

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata 

Enako kot v primeru požara na zunanjem delu obrata. 

 

5.2. Ukrepi v primeru detonacije eksploziva 

5.2.1. Detonacija na zunanjem delu obrata 
Način zaznavanja dogodka in način obveščanja 

Kadar je eksplozivno izgorevanje nastalo kot detonacija eksploziva na zunanjem delu obrata, so 
prizadete vse osebe, ki so bile v času detonacije v neposredni bližini mesta detonacije. Te osebe so 
lahko težje poškodovane ali mrtve. Zato dogodek zaznamujejo pooblaščene osebe družbe za 
varovanje. 

Pooblaščeni uslužbenec družbe za varovanje zaznamuje pojav eksplozivnega izgorevanja preko 
posnetka video kamere in takoj obvesti: 

- center za obveščanje na številko 112, 



- direktorja družbe upravljavca obrata in 

- odgovorno osebo upravljavca obrata. 

 

Pri tem mora sporočiti naslednje podatke: 

- ime osebe in družbe, ki javlja eksplozijo, 

- naravo in obseg eksplozije, 

- morebitne poškodbe ljudi, 

- lokacijo eksplozije. 

 

Družba za varovanje mora takoj zagotoviti fizično zavarovanje obrata s svojimi osebami in preprečiti 
nepooblaščenim osebam dostop v obrat.  Odzivni čas družbe za varovanje je največ 15 minut.  

Direktor družbe upravljavca obrata zagotovi v obratu prisotnost odgovorne osebe upravljavca obrata. 
V kolikor ta oseba ni dosegljiva, mora biti sam prisoten v obratu in prevzeti sodelovanje s pristojnimi 
službami za reševanje. Odgovorna oseba upravljavca obrata takoj zagotovi vodji intervencije, ki je 
določen s strani centra za reševanje, vse potrebne podatke o količini in vrsti eksplozivov, ki se 
nahajajo v skladišču eksplozivov. Odgovorna oseba upravljavca obrata skupaj z odgovornimi osebami 
zunanjih služb, zadolženimi za reševanje, osebami družbe za varovanje obrata in svojimi zaposlenimi, 
pomaga pri obveščanju ter evakuaciji vseh iz ogroženega območja. 

 

5.2.2. Detonacija v podzemnem delu obrata  
Način zaznavanja dogodka in način obveščanja 

Kadar je eksplozivno izgorevanje nastalo kot detonacija eksploziva v skladiščnih komorah, so 
prizadete vse osebe, ki so bile v času detonacije v neposredni bližini mesta detonacije. Te osebe so 
lahko težje poškodovane ali mrtve. Dogodek zaznamujejo pooblaščene osebe družbe za varovanje. 

Pooblaščeni uslužbenec družbe za varovanje ravna enako kot v primeru detonacije na zunanjem delu 
obrata.  

Informacijo o nesreči oziroma nevarnosti je dolžan sporočiti tudi  vsakdo, ki jo je opazil ali izvedel 
zanjo. 

Informacijo sprejme ReCO od izvajalcev opazovanja ob razglasu povečane ogroženosti oziroma od 
katerekoli osebe, ki opazi nesrečo. V kolikor informacijo o nesreči sprejme drug organ oziroma 
izvajalec gasilske službe, jo je dolžan takoj posredovati ReCO. 

 

Ukrepi v primeru eksplozije 

Ukrepi za preprečitev nastanka eksplozije so obravnavani v  predhodnih poglavjih. 

Ob požaru na zunanjem delu obrata, ki je zajel eksplozive, je potrebno računati z možnostjo, da 
gorenje eksplozivov lahko pride v fazo deflagracije ali detonacije. Takega požara ne smemo gasiti! 

Zato moramo ukrepati tako, da čim prej opozorimo okolico in začnemo z evakuacijo. 

Sledi evakuacije vseh oseb, ki se nahajajo v območju škodljivih učinkov eksplozije, to je na razdaljo 
440 m od obrata.  Vstop v obrat ni dovoljen nobenim osebam razen tistih, ki so neposredno udeleženi 
pri evakuaciji. 

V kolikor je požar zajel podzemni del obrata in ga osebe v obratu niso mogle pogasiti ter obstoja 
nevarnost, da se požar razširi na eksplozive je potrebno ukrepati kot ob eksploziji. Prisotne osebe 
morajo takoj zapustiti podzemni del obrata. Vrata v podzemni del obrata je potrebno zapreti in 
zakleniti. Sledi evakuacija vseh oseb, ki se nahajajo v ogroženem območju enako kot v primeru 
požara eksploziva ali detonacije ne zunanjem delu obrata. 



Vstop v podzemni del obrata ni dovoljen nobenim osebam, dokler se odgovorna oseba upravljavca 
obrata ne prepriča, da nevarnosti eksplozivnega izgorevanja eksplozivov ni več. Kadar se odgovorna 
oseba upravljavca obrata prepriča, da iz podzemnega dela obrata skozi vstopni rov 1 in vhodna vrata 
v podzemni del obrata, ne prihaja nobeden dim  in da ni znakov požara ali eksplozije počaka še 20 
minut. Po poteku 20 minut sme vstopiti v podzemni del obrata in pregledati stanje v podzemnem delu 
obrata, ugotoviti vzrok nastanka požara ter odpraviti vzrok požara . Šele kadar se prepriča, da ni 
nevarnosti za ponovni nastanek požara ali njegovo nadaljevanje ter posledično povzročitve 
eksplozivnega izgorevanja sme dovoliti vstop drugim pristojnim osebam. Te druge osebe so osebe, ki 
preiskujejo vzroke nastanka požara in izvajajo ukrepe reševanja in zaščite, v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

 

5.2.3. Ukrepi za zmanjševanje posledic poplave  

Poplave so v preteklosti nastajale zaradi zamašene struge potoka Črna. Zato je potrebno redno 
vzdrževanje tega vodotoka, za kar je zadolžena država. Upravljavec obrata mora od pristojnih organov 
zahtevati redno vzdrževanje vodotoka in opozarjati na nepravilnosti. 

Čeprav poplave v letu 2007 niso zalile podzemnega dela obrata je potrebno izvajati vse ukrepe, da se 
prepreči zalitje podzemnega dela obrata in s tem dostop vode do komor z eksplozivi in pirotehničnimi 
izdelki. 

V primeru, da se dviga nivo vode v potoku in grozi izlitje potoka v podzemno skladišče eksplozivov je 
potrebno takoj pristopiti k zavarovanju podzemnega dela obrata. Takoj je začeti z izgradnjo vodne 
pregrade v pristopnem rovu 1. To zavarovanje začnejo izvajati zaposleni v obratu z vrečami peska 
takoj, ko ugotovijo nevarnost poplav. Pesek  (10 m3) se nahaja na deponiji v obratu. Poleg te deponije 
rezervnega peska ima upravljavec obrata že napolnjenih in uskladiščenih 350 vreč napolnjenih s 
peskom. 

Vhodna vrata v podzemni del obrata se odpirajo navzven. Zato jih je potrebno odpreti. Za postavitev 
vodne zapore pristopnega rova 1 potrebujemo 325 vreč, napolnjenih s peskom. Teža peska v eni vreči 
je 20 kg. S temi vrečami se lahko popolnoma zapre celotni profil rova v debelini 1 m. Pregrada se 
postavi 1m  od vhodnih vrat v notranjosti rova. 

Po prihodu gasilci ( odzivni čas 15 minut) postavijo vodno črpalko ustrezne kapacitete za vodno 
pregrado. S to črpalko se prečrpava meteorna (vadozna) voda iz podzemnega dela obrata in voda, ki 
se preceja skozi pregrado. Če voda še narašča se dokonča postavitev pregrade do popolnega zaprtja 
profila vhodnega rova 1. Gasilci morajo imeti v rezervi vodno črpalko in agregat enake kapacitete, da 
lahko v primeru v primeru okvare nadomestijo montirano črpalko in agregat. Čas za zamenjavo ne 
sme biti krajši od 15 minut. 

S takim načinom zavarovanja vdora vode skozi pristopni rov 1 se prepreči vdor poplavnih voda v 
podzemni del obrata. 

Pristopni rov 2 je zaprt z varnostni mašilom dolžine 22 m in betonsko steno tako, da skozi njega ni 
možen vdor poplavnih voda v podzemni del obrata.  

Cev za odvajanje meteorne (vadozne) vode v pristopnem rovu 2 se zapre takoj ob zaznavanju 
nevarnosti poplave. 

V podzemnem delu obrata se izključi celotna električna napeljava v času poplave. 

Na zunanjem delu obrata se iz delavnice, v kolikor se tam nahajajo, umaknejo vsi pirotehnični izdelki 
in se shranijo v ustrezni podzemni komori. Iz zunanjega dela obrata se iz pritličnih prostorov umakne 
najnujnejša oprema in materiali v zgornje prostore. 

Agregat za rezervno oskrbo z električno energijo se postavi na tako lokacijo, da je izven območja 
najvišjih voda. 

Osnovna naloga vseh ukrepov je preprečiti vdor poplavnih in vadoznih voda v podzemni del obrata  
ter s tem delovanje vode na eksplozive. 

Z načrtovanimi ukrepi je zagotovljena varnost pred poplavnimi vodami. 

 



Način zaznavanja dogodka, ukrepanja in obveščanja 

Načina zaznavanja poplave, ukrepanja in obveščanja sta dva: 

a) Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik in 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata. 

       

a)  Kadar je v obratu prisoten odgovorni skladiščnik  

Poplave v naravi zazna v času svoje prisotnosti v obratu odgovorni skladiščnik. Če se  nivo vode v 
potoku Črna dviga in bliža kritični meji ter grozi izlitje potoka, odgovorni skladiščnik takoj obvesti 
odgovorno osebo in center za obveščanje na tel. 112.   

Pri obveščanju mora podati naslednje podatke: 

- ime osebe, ki javlja o poplavi, 

- lokacijo poplave, 

- opis dogodka in ocena nivoja vode ter 

- morebitne druge podatke. 

Skladiščnik in njegov pomočnik odprejo vhodna vrata v podzemni del obrata. Zavarujeta vhod v 
podzemni del obrata z vrečami peska, ki so v obratu pripravljene za nujno intervencijo. Vhod 
zavarujejo z vrečami peska do višine 1 m in počakajo prihod gasilcev. 

 

b) Kadar v obratu ni prisoten skladiščnik in naloge varovanja izvaja družba za varovanje obrata 

Kadar v obratu ni prisoten odgovorni skladiščnik poplavo zazna pooblaščena oseba družbe za 
varovanje obrata. Če se  nivo vode v potoku Črna dviga in bliža kritični meji ter grozi izlitje potoka, 
odgovorna oseba družbe za varovanje takoj obvesti odgovorne osebe upravljavca obrata in center za 
obveščanje na tel. 112.   

Obvestiti  mora naslednje odgovorne osebe upravljavca obrata: 

- Odgovornega skladiščnika, 

- Odgovorna oseba za promet z eksplozivi in 

- Direktorja družbe. 

Pooblaščene osebe družbe za varovanje morajo takoj intervenirati in zavarovati območje obrata. 

Nadaljnji postopki so enaki kot pod točko a). 

 

 

6. POTREBNE SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ ZA 
IZVAJANJE ZAMISLI IZ POGLAVJA 5. TER RAZPOLOŽLJIVI VIRI  

 

Zaposleni v družbi 

Vsi zaposleni v družbi so usposobljeni po programu usposabljanja iz priloge, kar pomeni, da lahko 
izvedejo vse ukrepe za gašenje začetnega požara, in izvedbo vseh aktivnosti do prihoda 
intervencijskih skupin.  
 

Družba za varovanje  

S svojimi usposobljenimi sodelavci izvaja vse aktivnosti prve intervencijske skupine do potrebnega 
alarmiranja po scenarijih iz poglavja 5. 

 



Po oceni situacije pooblaščene osebe družbe za varovanje v intervencijo vključi še naslednje 
razpoložljive vire: 

 

Gasilci 

Gasilci tega območja izvajajo naloge gašenja in reševanja ob požarih ter druge naloge zaščite, 
reševanja in pomoči, za katere so opremljeni in usposobljeni. Osrednja enota za gašenje in reševanje 
ob požarih in osrednja splošna-reševalna enota za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v 
Občini Kamnik  je GZ Kamnik, katero sestavljajo PGD tega območja. 

 

Javna zdravstvena služba 

Izvajalci javne zdravstvene službe zagotavljajo nujno medicinsko pomoč, reševalno službo in 
zdravstveno varstvo ob posebnih pogojih ter pri reševanju v primeru nesreč ter druge naloge iz svoje 
pristojnosti. Osrednja enota za prvo medinsko pomoč na območju občine je Zdravstveni dom Kamnik, 
ki zagotavlja službo nujne medicinske pomoči. 

 

Policija  

Policija zagotavlja javni red in mir ter varnost ob nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih ter 
druge naloge iz svoje pristojnosti. Predvsem pa policija zavaruje območje nesreče, omogoča 
interveniranje intervencijskim enotam, odkriva in preiskuje kazniva dejanja in prekrške povezane z 
nesrečo, identificira osebe in trupla, išče pogrešane osebe ter preiskuje vzroke nesreče. 

Izvajanje policijskih nalog zagotavlja Policijska postaja Kamnik. 

 

Občina:    Župan in občinska uprava. 

Župan: 

- Vodi zaščito, reševanje  in pomoč ter odpravljanje posledic; 

- Razglaša nevarnost naravnih in drugih nesreč; 

- Opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

- Občinske sile za zaščito in reševanje in organi Civilne zaščite (CZ): 

- Poveljnik CZ, 

- Štab CZ. 

Opisane razpoložljive sile razpolagajo s sredstvi potrebnimi za izvedbo postopkov zaščite in 
reševanja.  
 

7. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN 
ALARMIRANJA  
 

7.1. Varovani objekt:  

Objekt: LECANA d.o.o. , ČRNA PRI KAMNIKU 13, 1242 Stahovica 

 

Objekt požarnega varovanja zajema protipožarno varovanje skladišča pirotehničnih izdelkov v 
podzemnih kamnitih komorah (s kontrolirano klimo in vlago). 

  

 

 

 



7.2. Način varovanja - tehnično požarno varovanje .  

Sistem aktivne požarne zaščite (10 kos dimno-optični javljalniki z dodanimi svetlobnimi signalizatorji 
požara v veznem hodniku in ročna javljalnika požara), je vgrajen  v vseh skladiščnih komorah. Ob 
zvišani koncentraciji dima nad 30% običajne vrednosti se aktivira požarna centralna enota in sicer: 

 

Požar 1. stopnje, kjer se aktivirajo: 

-svetlobni signalizatorji mesta detekcije 

-piskač na centralni enoti  

 

Požar 2. stopnje, kjer se aktivirajo: 

-svetlobni signalizatorji mesta detekcije 

-piskač na centralni enoti  

-zunanja sirena (zvočna in svetlobna signalizacija) nameščena: pred vstopom v rov 

-obveščanje varnostno nadzornega centra družbe Xastor, ki aktivira intervencijsko posredovanje in 
obveščanje odgovornih oseb družbe. 

 

Krmiljenja vhodno/izhodnih vmesnikov centrale ni vključeno.  

 

Poleg dimooptičnih detektorjev (10 enot) v skladiščnih komorah sta pri vhodu v rov 1 in na začetku 
rova 2 nameščena ročna javljalnika požara, ki služita ročnemu proženju sistema v primeru, ko osebje 
zazna začetni pojav dima oz. manjši požar na transportnih poteh, ki vodijo do skladiščnih komor.   

 

Požarna centrala je nameščena v dislociranem dvoriščnem objektu -v priročnem prostoru jedilnice, 
kjer je kadrovsko zaseden prostor, v času dela. 

Sistem je vezan na varnostno nadzorni center (v nadaljevanju VNC) varnostne službe Xastor Kamnik, 
s čimer se zagotovi prenos stanja (alarm ali motnja). 

 

7.2.2 Izvedba javnega alarmiranja 

 

Za potrebe hitrega alarmiranja prebivalcev na območju, kjer bi se pojavila tveganja vsled možnosti 
nastanka nesreč predvidenih v tem načrtu je na objektu vzpostavljeno zvočno pokrivanje z alarmnim 
sistemom tipa  ES v SIJA LECANA 

 

V SIJA LECANA je vključena 1 (ena) ES za javno alarmiranje, ki se nahaja na lokaciji obrata Jamsko 
podzemno skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov Črna pri Kamniku, Stahovica. 

 

V okolici omenjenega obrata so po Študiji predvidene ES, ki bodo, tako kot SIJA LECANA, vključene v 
SIJA R Slovenije. Z izgradnjo SIJA LECANA je zvočno pokrivanje okoliškega prebivalstva in 
zaposlenih v obratu Jamsko podzemno skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov Črna pri 
Kamniku zagotovljeno. 

 

 



 
  

Na ES je možno lokalno aktivirati minimalno 7 alarmnih znakov, in sicer: 

- OPOZORILO NA NEVARNOST, 
- PREPLAH – NEPOSREDNA NEVARNOST, 
- PRENEHANJE NEVARNOSTI – TEST, 
- NEPOSREDNA NEVARNOST NESREČE S KLOROM (v SIJA LECANA se NE 

UPORABLJA), 
- NEPOSREDNA NEVARNOST POPLAVNEGA VALA (v  SIJA LECANA se NE 

UPORABLJA), 
- REZERVA (za morebitni dodatni alarmni znak) in 
- 20 kHz TEST. 

 

Vsak alarmni znak je možno programsko omogočiti / onemogočiti. 

Na ES je možno aktivirati najmanj 8 pred-definiranih govornih sporočil, ki so trajno shranjena v 
spominskem integriranem vezju. 

ES omogoča neposredni »govor v živo« prek mikrofona. 

 



 

Slika št. 01/06/01: Alarmni znaki v R Sloveniji 

 

 

 

Slika št. 02/05/08: Panoramska slika zunanjih gradnikov ES ČRNA P.KAMNIKU 

 

 

7.3.3 Način obveščanja centra za obveščanje in naročnika 

 

Za obveščanje centra za obveščanje, policije, gasilske enote in naročnika se uporabljata stacionarni in 
mobilni telefon. 

Povezava med VNC in varnostnikom – interventom poteka preko podvojene (dva operaterja) mobilne 
telefonije.  

 

7.4. Obveščanje in alarmiranje ogroženih ljudi ter izvajalcev nalog 

7.4.1. Aktiviranje gasilskih enot in obveščanje pristojnih organov 

ReCO po prejemu obvestila o nesreči z eksplozivi, takoj pristopi k aktiviranju gasilskih enot v skladu z 
Načrtom za obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v Občini Kamnik ter obvesti policijo (OKC PU). 

 
 
 



7.4.2.  Obveščanje pristojnih organov, organizacij in služb 

ReCO o nesreči obvešča organe, organizacije, podjetja in zavode po svojih načrtih. 

Če se je nesreča razvila do te meje, da ogroža prebivalce in širše območje Občine Kamnik – velika 
nesreča, se obvesti o razmerah: 

- Poveljnika CZ,  Župana. 

Na zahtevo vodje intervencije ReCO obvešča tudi inšpekcijske službe in izvajalce javnih služb, če se 
ugotovi, da so potrebne na kraju nesreče. 

 

7.4.3. Obveščanje javnosti 

I. Obveščanje javnosti ob razglasu ogroženosti 

Obvestila se prilagaja konkretni situaciji in zajemajo predvsem informacijo o: 

- razglasu ogroženosti, 

- o nevarnostih za ljudi, premoženje in okolje, 

- uveljavljenih preventivnih ukrepih, 

- preventivnih samozaščitnih ukrepih občanov in ravnanju ob opažanju nesreče. 

 

- II. Obveščanje javnosti ob večji nesreči izvede Poveljnika CZ, 

 

7.5. Opozarjanje na preteče nevarnosti 

O pretečih nevarnostih in v primeru, ko je treba nujno evakuirati prebivalce iz ogroženega območja in 
zgradbe, o opozarjanju in obveščanju ogroženih in prizadetih prebivalcev odloča vodja intervencije ali 
PCZ. 

 

8. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ  

Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči uporabljajo za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti lastno 
opremo in opremo, ki jo imajo za te namene v uporabi. Za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
se lahko uporabi oprema in sredstva v občinskih skladiščih civilne zaščite. 

 

9. UPRAVLJANJE IN VODENJE 

Odgovorni v obratu »Jamsko podzemno skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov Črna – 
Kamnik» morajo upoštevati merila in ukrepe glede nevarnih snovi skladno z Uredbo o preprečevanju 
večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16), v primeru katerekoli 
nesreče pa vodijo zaščito, reševanje in pomoč, do prihoda reševalno intervencijskih skupin in 
prevzema nadzora.  

10. ZAŠČITNI UKREPI TER NALOGE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  

Za obrat » Jamsko podzemno skladišče eksplozivov in pirotehničnih izdelkov Črna – Kamnik » se 
uporablja zamisel izvedbe zaščite in reševanja ob nesreči v industriji. 

Pri nesrečah z eksplozivi vodja intervencije za identifikacijo nevarne snovi uporabljati  PIRS 
postopek:  

P – prepoznati,      I – izolirati,     R – rešiti, omejiti,   S – sanirati. 

Prepoznati: Količino in vrsto eksplozivov v obratu se ugotovi iz evidenc eksplozivov. 



Njihove lastnosti in nevarnosti se ugotovi iz varnostnih listov za posamezne vrste eksplozivov. Ta 
dokumentacija se nahaja v obratu, se sproti dopolnjuje in je vedno na razpolago vodji intervencije in 
inšpekcijskim službam.   

Izolirati: Ko je snov prepoznana, se mora iz navodil prebrati, kakšna je ogroženost za okolico in temu 
primerno izolirati območje v vseh smereh. Pri tem je potrebno sodelovanje z ReCO ter z uporabnikom 
oz. prevoznikom nevarne snovi. S prizadetega območja je potrebno odstraniti vse vire dodatnih 
nevarnosti in ga začasno evakuirati. 

Rešiti, omejiti: Najprej je potrebno z območja nezgode rešiti ponesrečence. Potrebno jih je prinesti iz 
območja direktne nevarnosti in jih čim hitreje predati v medicinsko oskrbo. Način omejitve nezgode 
določi vodja intervencije. Pri tem prvenstveno upošteva smer in hitrost širitve nevarnosti.  

Sanirati: Ko se prepreči širjenje, je potrebno območje, ki se je pri nezgodi onesnažilo, sanirati. V 
največji možni meri se mora vzpostaviti prvotno stanje, kot je bilo pred nezgodo. Pri tem morajo 
sodelovati še druge službe (inšpektor za varstvo okolja, inšpektor za varstvo pred požarom, 
komunalno podjetje, cestno podjetje...) 

Za primer nesreče z eksplozivi in drugih posledic, ki jih le-ta lahko povzroči, se načrtujejo naslednji 

zaščitni ukrepi: 

          Zaščitni ukrep                     Naloge                     Izvajalci 

   

Zavarovanje lokacije nesreče 

 

Fizično zavarovanje 

Tehnično zavarovanje 

Prometno zavarovanje 

Zunanje zavarovanje 

Upravljavec obrata 

Vodja intervencije GRC 

Policija 

Policija 

Umik in evakuacija Umik zaposlenih 

Evakuacija občanov 

Odgovorna oseba upravljavca 

Vodja intervencije 

 Preventivni ukrepi  Vstop v posamezne prostore 

 Odstranitev ovir 

 Vodja intervencije 

 Vodja intervencije 

Začasni umik eksploziva             

 

Nakladanje in začasni odvoz  

eksploziva       

 

Upravljavec obrata ali    

pooblaščeni prevoznik 

 

 Obveščanje javnosti   Obveščanje javnosti   Vodja intervencije 

 

11. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA  

Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe zaposlenih in prebivalcev za preprečevanje in ublažitev 
posledic nesreč za zdravje in življenje ter varnost imetja. Na nivoju družbe Lecana  so vsi zaposleni 
ustrezno usposobljeni , družba izvaja vse ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu , ki je v 
primeru nevarnih situacij iz poglavja 5 še pomembnejše, saj se aktivnosti izvajajo v oteženih razmerah 
in tudi v podaljšanem delovnem času. 

Po potrebi zaposleni izvajajo tudi aktivnosti v lokalnem okolju, če jih angažira vodja intervencije. 

 


