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Ocena požarne varnosti v objektu lekarne
Povzetek:
Požarna varnost je zelo regulirano področje, kjer mora država kot zakonodajalec
poskrbeti predvsem za varnost ljudi, še posebej v primerih, ko gre za javne zgradbe in
zbirališča večjega števila ljudi, ki so prvič prisotni na objektu in niso poučeni o
nevarnostih in možnostih ukrepanja v primeru požara. V to kategorijo objektov spadajo
tudi lekarne.
Diplomsko delo se deli na dva dela. Namen prvega dela je seznanitev s splošnimi
informacijami ter s cilji in ukrepi požarne varnosti. V njem sem predstavil zakonodajo,
sistem aktivne požarne zaščite, osnove gorenja ter gašenja. Z razumevanjem osnov in
teorije iz prvega dela lažje razumemo drugi del, v katerem sem preveril skladnost objekta
z vidika vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, specificiral vnetljive snovi, ki se
skladiščijo v objektu lekarne, in pregledal projektne rešitve za učinkovito intervencijo in
gašenje.
Po podrobnejšem pregledu ter analizi stanja požarne varnosti v lekarni sem ugotovil, da
je v objektu zadostno število gasilnikov, v vsakem prostoru sta nameščena izvleček
požarnega reda ter načrt evakuacije, evakuacijske poti so prehodne in primerno označene.
Po objektu so nameščeni javljalniki, ki so povezani s centralo - ta je zaradi 24-urne
dežurne lekarniške službe stalno pod nadzorom. Zato je rezultat izračuna ocene požarne
ogroženosti 1. stopnje, kar pomeni, da je v objektu lekarne zelo majhna požarna
ogroženost.
V zaključku diplomskega dela sem na podlagi navedenega opredelil in dodal
organizacijske ukrepe, ki naj bi jih uvedli za dodatno požarno preventivo, saj je primarni
cilj požarne zaščite varovanje ljudi, premoženja in okolja.
Ključne besede: požar, požarna varnost, sistem aktivne požarne zaščite, gorenje,
gašenje, organizacijski ukrepi požarne zaščite

Evaluation of fire safety in a pharmacy building
Abstract:
Fire safety is highly regulated area where the state, as a legislator, has to primarily ensure
the safety of people, especially in public buildings or gatherings with a lot of first timers
or occasional visitors, unaware of the possible dangers and uninformed of the ways to act
in case the fire breaks out. Pharmacies definitely are premises that fit this description.
The thesis consists of two parts. The aim of the first part is to get acquainted with general
informations, goals and measures of fire safety. It introduces legislation, active fire safety
system and basics of combustion and fire extinguishing. Understanding basic facts and
theories presented in the first part is crucial for understanding the second part of the thesis
where the compliance of the building with regard to the built-in active fire safety system
has been checked, the potentially flammable substances, stored at the pharmacy premises,
specified, and project solutions for effective intervention and fire extinguishing reviewed.
After a detailed examination and analysis of the state of fire safety in a pharmacy building,
it has been concluded, that there is a sufficient number of fire extinguishers in the facility,
each room is equipped with extract from Fire Safety Policy and Evacuation Plan, and
evacuation routes are transient and appropriately marked. The premises are fitted with
detectors connected to the central station that is being supervised 24/7 due to the
pharmacy duty service. Therefore the result of the Pharmacy Fire Risk Assessment shows
level 1 threat meaning that at the pharmacy premises there is a very low fire risk.
In a conclusion certain organisational measures have been defined and recommended to
be implemented in order to improve fire prevention because the prime goal of fire safety
is to protect people, property and environment.
Keywords: fire, fire safety, burning, extinguishing, active fire safety system,
organisational fire safety measures
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1 Uvod
Požarna varnost je zelo pomembna s stališča varovanja življenj ter premoženja pred
posledicami požara, še posebej v primerih, ko gre za javne zgradbe in zbirališča večjega
števila ljudi, ki so prvič prisotni na objektu in niso poučeni o nevarnostih in možnostih
ukrepanja v primeru požara. V to kategorijo objektov spadajo tudi lekarne.
V obravnavanem objektu lekarne bo prišlo do zamenjave izvajalca strokovnega sodelavca
VZD in VPP, zato se je vodstvo odločilo, da je potrebno izdelati podrobnejši pregled
obstoječega stanja požarne varnosti s strani neodvisnega sodelavca.
Zahteve naročnika – lekarne so bile, da se:


preveri skladnost objekta z vidika vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite
(APZ),



preveri ustreznost skladiščenja vnetljivih snovi in



pregleda projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se poda predlog ukrepov.
Z aktivno požarno zaščito, nameščeno v objektu, lahko hitro zaznamo začetni požar, s
pripomočki za gašenje, pa ga v najkrajšem možnem času tudi pogasimo. S poznavanjem
osnov gorenja, gašenja, ter na splošno varnosti pred požarom, naredimo največ v smeri
požarne preventive.

1.1 Predstavitev objekta
V diplomskem delu bom predstavil objekt obstoječe lekarne.
Objekt lekarne s tlorisom (Priloga 1) se nahaja ob glavni cesti. V bližini se nahaja
večstanovanjska stavba, parkirišče, poslovni prostori namenjeni pisarniškim dejavnostim,
čez cesto pa je avtobusna postaja.
Objekt je obstoječ in ima pridobljeno uporabno dovoljenje.
Objekt lekarne obsega pritličje, kar znaša 403 m2. Celoten objekt pa je izveden kot en
požarni sektor.
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1.1.1 Funkcija oz. namen objekta
Objekt je namenjen lekarniški dejavnosti.
V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti [1] je namen lekarniške dejavnosti
zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo
zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite
uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Poleg namena iz prejšnjega
odstavka lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtske obravnave za ohranjanje
zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov
zdravljenja.
Lekarniška dejavnost v skladu s 6.členom Zakona o lekarniški dejavnosti [1] vključuje:
- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez
recepta,
- izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
- farmacevtsko obravnavo pacienta,
- dejavnosti farmacevta svetovalca,
- farmacevtsko intervencijo,
- storitve telefarmacije,
- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
- pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
- izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
- radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost,
- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in
galenskih zdravil,
- preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadnimi zdravili,
- drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno,
smiselno in varno uporabo [1].
V lekarni se za namen nadaljnje uporabe pri pripravi magistralnih zdravil in za namen
prodaje, skladiščijo določene nevarne snovi v ognjevarni omari v prostoru magistralne
recepture (Priloga 1).
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1.1.2 Vhod (dostopi) v objekt
Do objekta se lahko dostopa z avtom, javnim prevozom – avtobusom, s kolesom ali peš.
Glavni vhod se nahaja na občinskem parkirišču namenjenem obiskovalcem lekarne.
Skozi glavni vhod se skozi vetrolov dostopa do oficine (to je prostora za izdajo zdravil in
medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja). V
lekarno se lahko dostopa tudi skozi vhod drogerije. Do drogerije je dostop možen preko
direktnega vhoda v drogerijo, ter glavnega vhoda. Dostop do dežurne lekarniške službe
je preko dneva možen skozi glavni vhod ter vhod za drogerijo, v nočnem času pa je odprt
samo vhod za dežurno lekarniško službo in prehod v drogerijo in/ali oficino ni mogoč
(Priloga 1).
1.1.3 Kapacitete objekta
Glede na kadrovsko evidenco je število zaposlenih največje v času menjave dopoldanske
in popoldanske izmene in znaša 20 zaposlenih, zato je maksimalno število ljudi, prisotnih
na objektu ravno v tem času in znaša skupaj z obiskovalci 40 oseb.
Evakuacija iz objekta je izvedena preko glavnega vhoda ter vhoda v drogerijo. V nočnem
času pa preko dežurnega vhoda. Zaposleni pa se lahko evakuirajo tudi preko službenega
vhoda.
Najožji del evakuacijske poti je notranji hodnik za zaposlene, ki meri v širino 1,8 m in je
dolg 16,5 m. Medtem ko imajo ostali prostori:
-

Oficina; dolžina evakuacijske poti znaša 11 m z izhodom preko glavnega vhoda s
širino 2 m,

-

Drogerija; dolžina evakuacijske poti znaša 5 m z izhodom preko vhoda v drogerijo
s širino 3 m,

-

Dežurna lekarniška služba; v dnevnem času je vhod za dežurno službo zaprt in je
možen prehod v oficino, kjer znaša dolžina evakuacijske poti 13 m za evakuacijo
preko glavnega vhoda s širino 2 m ter 7 m za evakuacijo skozi drogerijo s širino
izhoda 3 m. V nočnem času je dolžina evakuacijske poti 2 m z izhodom preko
vhoda za dežurno službo s širino 2 m (Priloga 1).
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2 Namen dela
Požarna varnost je v objektih, kjer se nahajajo, oziroma skladiščijo nevarne snovi ob tem
pa so skupaj z zaposlenimi prisotni tudi obiskovalci/stranke, zelo pomembna. Pomembne
so vse stopnje: organizacija ob nastanku požara, pravočasen začetek evakuacije, gašenje
začetnega požara ter kasneje ob morebitnem nastanku požara pravočasno sporočanje na
gasilsko brigado. Požarna varnost je pomembna za nemoteno in varno delo vseh
zaposlenih ter obiskovalcev.
Glavni namen diplomskega dela je analizirati stanje objekta z vidika požarne varnosti,
preveriti obstoječo aktivno požarno zaščito, skladiščenje vnetljivih snovi in projektne
rešitve za učinkovito intervencijo ter gašenje.

Vprašanja, na katera bom poskušal poiskati odgovore, so naslednja:


Ali je zagotovljena zadostna požarna varnost v objektu glede na njegovo
namembnost, ter vnetljive snovi, ki se skladiščijo v njem?



Ali je v objektu zadovoljiv nivo sistema aktivne požarne zaščite?

Cilji diplomskega dela so:


Ugotoviti in opozoriti na pomanjkljivosti z vidika požarne varnosti v objektu.



Določiti preventivne organizacijske ukrepe požarne varnosti.
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3 Materiali in metode
V tem poglavju sem navedel teoretične osnove za pregled objekta lekarne, ki zajemajo
tako strokovne kot zakonodajne zahteve s področja varstva pred požarom.

3.1 Zakonodaja o varstvu pred požarom
Krovni zakon na področju sistema varstva pred požarom je Zakon o varstvu pred požarom
[2], ta ureja sistem varstva pred požarom, njegov podzakonski akt pa je Pravilnik o
požarnem redu [3], ki določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red, požarni načrt
in načrt evakuacije ter vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda, požarnega načrta
ter načrta evakuacije.
3.1.1 Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o varstvu pred požarom [2] ureja sistem varstva pred požarom, ki obsega
organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov
varstva pred požarom.
Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so raziskovanje, izobraževanje in
usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno
zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo,
požarno varovanje premoženja in druge.
Zakon o varstvu pred požarom v 4. členu opredeljuje cilje varstva pred požarom, ki je
varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. Za
uresničevanje le-teh ciljev je potrebno zagotoviti:
1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;
2. odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara;
3. varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja;
4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara in eksplozije za ljudi, živali,
premoženje in okolje;
5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva
pred požarom in pričakovano požarno škodo [2].
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3.1.2 Pravilnik o požarnem redu
Pravilnik o požarnem redu [3] določa objekte, za katere je treba izdelati požarni red,
požarni načrt in načrt evakuacije ter vsebino in pogoje za izdelavo požarnega reda,
požarnega načrta ter načrta evakuacije.
Lastniki ali uporabniki morajo določiti požarni red, da preprečijo nastanek požara in
izboljšajo požarno varnost, ki vsebuje:
1. organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih
oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara;
2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, kot
so prepoved kajenja, uporaba odprtega ognja ali orodja, ki iskri, tam kjer je to
prepovedano;
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten potek dela iz
požarno ogroženih prostorov;
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov glede namembnosti stavbe
oziroma prostorov v njej;
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih
naprav in drugih virov vžiga;
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo;
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo
izvajanja teh ukrepov;
8. navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge in postopke za ukrepanje
zaposlenih, obiskovalcev ali gostov oziroma stanovalcev ob nastanku požara,
podatke o službah, ki jih je treba obvestiti o požaru ter naloge in odgovornosti
zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru;
9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev [3].
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Izvleček požarnega reda je namenjen vsem osebam, ki se zadržujejo v objektu; viseti pa
mora na vidnem mestu. Na sliki 1 je primer izvlečka požarnega reda, ki mora vsebovati
organizacijo varstva pred požarom, predvideno število ljudi, ki se bodo zadrževali v
prostoru, ukrepe varstva pred požarom ter navodila za ravnanje v primeru požara.

Slika 1: Izvleček požarnega reda
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3.2 Sistem aktivne požarne zaščite (APZ)
Pod sistem aktivne požarne zaščite po Pravilniku o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite [4] spada:


sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;



naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;



naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;



vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;



naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;



vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;



avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima
in toplote;



sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je
aktivna požarna zaščita;



varnostna razsvetljava v celotnem objektu;



naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;



drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite [4].

Pri pregledih in preizkusih vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite morajo sodelovati
zavezanec, izvajalec, ki je sistem aktivne požarne zaščite vgradil ali vzdrževalec sistema.
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3.3 Osnove gorenja ter gašenja
3.3.1 Gorenje
Gorenje je eksotermna reakcija med gorljivo snovjo in oksidantom. Da snov zagori mora
biti segreta na temperaturo vžiga. Začetek gorenja pa povzroči spontani vžig ali pa
prisotnosti zunanjega vira vžiga. Vse tri pogoje povezuje tako imenovani trikotnik
gorenja: gorivo, toplota in oksidant/kisik, ki so prikazani na sliki 2.

Slika 2: Trikotnik gorenja [5]
V večini primerov so glavni razlogi za nastanek požara malomarnost, neprevidnost,
tehnično pomanjkljivo zgrajene stavbe in neučinkoviti požarno varstveni ukrepi. V
trenutku, ko pride do požara njegov potek in razvoj najlažje opišemo s požarno krivuljo,
ki je predstavljena na sliki 3. Delimo ga na štiri dele in sicer na: vžig, čas pred požarnim
preskokom, čas po požarnem preskoku ter upadanje požara.
Vžig – v tej fazi pride do vžiga in pričetka gorenja gorljive snovi. Gorenje poteka le v
bližini izvora. Z vidika požarne varnosti je pomembno, kdaj in kako se gorljiva snov vžge,
ker lahko s temi podatki nato lažje načrtujemo preventivne ukrepe [6].
Čas pred požarnim preskokom – ta faza je pomembna za odkrivanje požara, ker se
sprošča veliko dima ali pa gori z močnim plamenom, kar lahko izkoristimo. To fazo
največkrat zaznavajo javljalniki požarov [6].
Požarni preskok – je ključna in najpomembnejša faza, v tej fazi temperatura požara v
trenutku naraste do 600 ⁰C, pri čemer iz večine gorljivih trdnih snovi izhajajo gorljivi
plini, ki se ob požarnem preskoku vžgejo [6].
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Čas po požarnem preskoku – za to fazo je značilno, da so zajeti vsi gorljivi materiali,
temperatura ne narašča več. Možno je, da se bo požar v tej fazi razširil tudi na sosednje
prostore [6].
Upadanje požara – požar se po določenem času lahko pogasi brez intervencije zaradi
porabe vsega gorljivega materiala. Ko pogori približno 80 % vseh gorljivih snovi v
prostoru, se začne jakost požara zmanjševati [6].

Slika 3: Časovni potek tipičnega požara [6]

3.3.2 Razredi gorljivih snovi
Požare ločimo glede na vrsto gorljivega materiala in jih razvrstimo v 5 razredov po
standardu SIST EN 2 [7]:
-

Požari razreda A – gorljive trdne snovi,

-

Požari razreda B – vnetljive tekočine,

-

Požari razreda C – gorljivi plini,

-

Požari razreda D – lahke kovine,

-

Požari razreda F – jedilna olja in maščobe.

V tabeli 1 so predstavljeni rezredi gorljivih snovi, glede na vrsto gorljive snovi ter
ustrezna gasila za vsak razred požara [7].
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Tabela 1: Razredi gorljivih snovi glede na vrsto gorljivih snovi ter ustrezna gasila za vsak
razred požara [7]
Razred požara

Gorljiv material

Ustrezno gasilo

A

Trdne snovi – les, papir, tekstil, slama,
avtomobilske gume, oglje, premog, …

ABC-prah, voda, pena

B

Vnetljive tekočine – bencin, nafta, olja,
voski, laki, alkohol, smole, parafin,
benzen, …

ABC-prah, pena, CO2

C

Vnetljivi plini – propan, metan, zemeljski
plin, vodik, butan, acetilen, …

ABC-prah

D

Kovine – aluminij v prahu, magnezij,
natrij, kalij in njihove zlitine, …

Specialni prah

3.3.3 Gašenje požarov
Gorenje pogasimo, če odstranimo enega od treh vzrokov za nastanek gorenja. Če
odstranimo gorljivo snov, preprečimo nadaljnjo širitev gorenja po snovi. Če preprečimo
dostop kisiku do gorljive snovi, porušimo razmerje med snovjo in kisikom, ki ga le ta
potrebuje za gorenje. Če gasimo z ohlajevanjem, znižamo temperaturo pod vnetišče
goreče snovi. Primerna gasila glede na razred požara so predstavljena v tabeli 2.

Tabela 2: Primerna gasila glede na razred gorenja

Gasilo

Razred požara
A

B

C

Voda

X

Pena

X

X

X

ABC-prah

X

X

X

Specialni prah

D

X

CO2

X
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3.3.4 Gasilni aparati oz. gasilniki
Gasilniki so naprave za gašenje začetnih požarov. Delimo jih glede na mobilnost
gasilnega aparata, glede na količino in vrsto gasilnega sredstva ter način delovanja
gasilnika [8].
Pri mobilnosti poznamo:
-

prenosne gasilnike, ki segajo po teži od 1 kg do 20 kg,

-

prevozne gasilnike od 20 kg naprej.

Glede na količino in vrsto gasilnega sredstva:
-

prah - od 1 kg do 50 kg,

-

CO2 - 2 kg do 30 kg,

-

peno - 2, 6 in 9 l,

-

vodo – 9 l.

Po standardu SIST EN 3-7:2004 (določa lastnosti, zahteve za obnašanje in preizkusne
metode za prenosne gasilnike) se gasilniki delijo glede na vrsto gasila:
-

voda/pena,

-

prah (ABC, BC, specialni D in F prah),

-

CO2,

-

halon (omejitev uporabe samo na določene smeri industrije),

-

čisti medij [9].

Način delovanja:
-

gasilnik s stalnim tlakom,

-

gasilniki, ki niso pod tlakom [9].
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3.3.4.1 Gasilnik na CO2
Gasilniki na CO2 so namenjeni gašenju požarov tipa B in C (uporabljamo pa jih tudi za
gašenje električnih naprav do 1000 V, vnetljivih tekočin in plinastih snovi). Uporabljamo
jih predvsem tam, kjer ne želimo imeti nobenih ostankov gasilnega sredstva.
Gasilnik na CO2 deluje po pricipu dušenja in ohlajevanja snovi. Pri gašenju z gasilnikom
nikoli ne smemo gasiti ljudi in živali, saj lahko ohlajen CO2 pusti resne posledice na
zdravju [8].
3.3.4.2 Gasilnik na vodno meglo
Primeren je za gašenje gorečih oseb, dragocenih predmetov ter elektronskih naprav pod
napetostjo.
Za gasilno sredstvo se uporablja okolju prijazno sredstvo, čista voda. Majhne vodne
kapljice pod 0,1 mm premera, omogočajo maksimalni hladilni efekt zaradi izredno
povečane učinkovite površine gasilnega sredstva.
Z uporabo vodne megle je posredna škoda pri gašenju v primerjavi z uporabo drugih
gasilnikov veliko manjša, tako so predmeti v neposredni okolici gašenja še vedno
uporabni [8].
3.3.4.3 Gasilnik na prah
Poznamo več vrst gasilnikov na prah, ki se razlikujejo po teži gasilnega praha in glede na
namen gašenja.
Tako poznamo gasilnike s težo 1 kg in 2 kg, ki jih največ uporabljamo v avtomobilih.
Gasilnik teže 6 kg in 9 kg se večinoma uporabljajo v zaprtih prostorih (stanovanjski
objekti, jadrnice, kamioni,...). Uporablja pa se tudi gasilnike s 50 kg prahu, ki pa so zaradi
teže postavljeni na voziček. Tak gasilnik uporabljajo večinoma večje industrije.
Vsi gasilniki na prah so namenjeni gašenju požarov tipa A (trde snovi - les, papir,
tekstil,...), tipa B (tekoče snovi - alkohol, eter, katran, olja, masti,...), tipa C (plinaste
snovi - acetilen, mestni plin, metan, vodik,...).
Gasilnik deluje po principu hlajenja in dušenja. Gasilnika se ne sme uporabljati za gašenje
električnih naprav nad 1000 V. Pri gašenju pod 1000 V pa moramo upoštevati varnostno
razdaljo najmanj 1 meter, oziroma navodila proizvajalca. Edina slabost gasilnika je, da
zelo umaže okolico požarišča in je prah zelo težko odstraniti [8].

15

Alen Alidžanović, Ocena požarne varnosti v objektu lekarne

3.3.4.4 Gasilnik na peno
Gasilnik je namenjen požarom tipa A in B, ter poseben gasilnik namenjen gašenju
požarov tipa F (namenjen gašenju olj in maščob). Posebno uporaben je pri gašenju
požarov tipa B, saj se zaradi dodatka penila v vodi zmanjša površinska napetost, ki v
primerjavi s čisto vodo bolje prodre v tesno zbite snovi. Nad gorečo snovjo namreč naredi
plast pene in tako ognju odvzame kisik za gorenje.
Gasilniki so razdeljeni glede na težo polnila in glede na namen gašenja.
Princip gašenja s peno je predvsem dušenje. Pomanjkljivost gasilnika je le prevodnost
električnega toka, saj pena vsebuje vodo. Zato je ne uporabljamo za gašenje naprav pod
električno napetostjo in električnih instalacij [8].
3.3.5 Gorenje vnetljivih tekočin
Vnetljivost določene tekočine določamo s parametri: plamenišče, vrelišče, vžigna
temperatura, eksplozijsko območje in parni tlak.
Plamenišče je najnižja temperatura, pri kateri se nad gladino tekoče ali trdne faze snovi
razvije zadostna količina hlapov, ki se ob prisotnosti zraka in primernem vžigu vnamejo
[10].
Vrelišče pri 1013 mbar je temperatura, pri kateri parni tlak snovi doseže tlak 1013 mbar
[10].
Samovžigna temperatura je temperatura, pri kateri pride do samovžiga plina, hlapov ali
par pri določeni snovi v zraku [10].
Eksplozijsko območje je koncentracijsko območje plina, hlapov ali par v zraku, v
katerem le-ti, ob primernem viru vžiga eksplodirajo [10].
Parni tlak pri 20 °C je ravnotežni tlak plinaste faze nad tekočo ali trdo fazo [10].
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3.4 Ocena požarne ogroženosti
Požarna ogroženost predstavlja potencialno nevarnost za izgubo življenja ali poškodbo
oziroma materialno poškodbo.
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti [11]
ocena zajema ocenjevanje ogroženosti v različnih okoljih:
 požarna ogroženost v naravnem okolju,
 požarna ogroženost v bivalnem okolju,
 požarna ogroženost glede na vrsto proizvodnje, skladišč in drugih objektov v
požarnem sektorju,
 požarna ogroženost v prometu [11].
Vsebovati mora tudi opis območja in statistične podatke o naseljenosti, velikosti in
namembnosti objektov, oskrbi okolja z vodo za gašenje, oddaljenosti in kategoriji
gasilskih enot, vrsti in obremenjenosti industrije z nevarnimi snovmi ter količino in vrsto
nevarnih snovi in pa podatke iz ocene naravnega okolja - gozdov.
Ocena požarne ogroženosti se deli na 6 stopenj:
 1. stopnja - zelo majhna požarna ogroženost
 2. stopnja – majhna požarna ogroženost
 3. stopnja - srednja požarna ogroženost
 4. stopnja – srednja do povečana požarna ogroženost
 5. stopnja – velika požarna ogroženost
 6. stopnja – zelo velika požarna ogroženost [11].

3.5 Nevarne kemikalije
Nevarne kemikalije so v skladu z Zakonom o kemikalijah [12] snovi ali zmesi, ki
ustrezajo kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali nevarnosti za okolje,
opredeljene v Prilogi I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi
in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št.
1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1272/2008/ES) [13]. .
V skladu s 3.členom Zakona o kemikalijah [12] se določbe tega zakona ne uporabljajo za
zdravila za humano in veterinarsko uporabo, kamor spadajo tudi magistralna zdravila, ki
jih pripravljajo v lekarni.
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3.5.1 Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij
Januarja 2009 je stopil v veljavo globalni poenoten sistem razvrščanja, označevanja in
pakiranja nevarnih kemikalij t.j. GHS (Globally Harmonised System). V EU se je
dokument GHS, ki sicer od leta 2001 nastaja in se dopolnjuje pod okriljem ZN v Ženevi,
sprejel v obliki uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.1272/2008 oz. CLP uredba
(CLP- Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals). Uveljavitev
določb CLP uredbe, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej
trajnostnega razvoja. Princip razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, ki ga uvaja
CLP uredba, je sicer podoben staremu sistemu EU. Glavni cilji GHS oz. CLP pa so:
ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in
varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in
odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju [13, 14].
3.5.2 Skladiščenje nevarnih kemikalij
Za skladiščenje nevarnih kemikalij velja Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij [15].
Le-ta določa:
- posebne tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih kemikalij, ki so
potrebni za varovanje zdravja ljudi in okolja,
- posebne zahteve glede objektov, v katerih se skladiščijo nevarne kemikalije,
- pravila glede razporejanja in varovanja posameznih skupin kemikalij [15].
Poleg izrazov, ki jih določa Zakon o kemikalijah [12] se v tem pravilniku uporablja tudi
izraz Razred skladiščenja, ki pomeni razvrstitev kemikalij ali drugega blaga na podlagi
njihovih specifičnih nevarnih lastnosti, ki vplivajo na posebne tehnične in organizacijske
ukrepe za skladiščenje [15].
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4

Rezultati in razprava

V požarnem redu obravnavanega objekta lekarne je določena stopnja požarne ogroženosti
1. stopnje – zelo majhna požarna ogroženost, zato sem se osredotočil na dejavnike, ki
imajo največji vpliv na vzdrževanje tako nizke stopnje požarne ogroženosti. To so vgrajen
sistem aktivne požarne zaščite, vnetljive snovi, ki se skladiščijo v objektu in projektne
rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje. Na področju le teh sem opravil pregled
dejanskega stanja in podal ugotovitve.

4.1 Pregled dejanskega stanja objekta z vidika vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite (APZ)
Da bi preveril skladnost objekta lekarne, sem v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in
preizkušanju vgrajenih sistemov APZ [4] in s spodaj naštetimi tehničnimi normativi,
pregledal osnovno projektno dokumentacijo, ki jo predstavlja študija (zasnova) požarne
varnosti. Preveril sem tudi projekt izvedenih del (PID), ki mora biti narejen v skladu z
zahtevami študije požarne varnosti, dokumentacijo o funkcionalnosti komunikacije med
javljalniki in požarno centralo, poti umika, pravilno namestitev piktogramov ter preveril
označevanje elementov sistema APZ.
Ugotovitve, zbrane pri pregledu sem predstavil v tabeli 3. Na koncu sem podal seznam
pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledu objekta lekarne.
4.1.1 Tehnični normativi
Tehnični normativi, ki sem jih uporabil pri pregledu so :
4.1.1.1 Uporabljeni zakoni in pravilniki:
Zakon o varstvu pred požarom [2].
Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite [4].
4.1.1.2 Standardi, smernice in druge podlage, po katerih je bil sistem projektiran in
izdelan:
SIST EN 1838:2013, Razsvetljava - Zasilna razsvetljava [16].
SIST 1013:1996, Požarna zaščita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za
gašenje in ročni javljalniki požara [17].
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4.1.2 Predpisane zahteve
-

Nivo osvetljenosti vzdolž poti umika, merjeno na 2 cm od tal min.: 1,0 lux,

-

Nivo osvetljenosti po celotnem prostoru min.: 0,5 lux,

-

Nivo osvetljenosti pri gasilnikih, hidrantih in ročnih javljalnikih požara min.:5,0
lux,

-

Nivo osvetljenosti na delovnih mestih s posebnimi nevarnostmi min.:15,0 lux,
merjeno na delovni ravnini oz. 0,85 m od tal,

-

Uporabnik oz. lastnik mora organizirati redno preizkušanje svetilk varnostne
razsvetljave skladno z navodili proizvajalca (priporočeno vsake 3 mesece).

4.1.3 Opis evakuacijskih poti v objektu lekarne
Osvetljena je evakuacijska pot iz oficine na glavni izhod ali po hodniku na vhod dežurne
službe ali v hodnik pritličja. Osvetljena je evakuacijska pot iz drogerije na prosto ali po
hodniku na vhod dežurne službe ali v službeni hodnik pritličja. Osvetljena je evakuacijska
pot iz hodnika v pritličju na službeni izhod. Vgrajenih je 11 varnostnih svetilk.
4.1.4 Ugotovitve pregleda APZ sistema v objektu lekarne
Pregledal sem dokumentacijo o preizkusu delovanja (izpad napetosti) svetilk, ter meritev
nivoja osvetljenosti (2 cm od tal minimalno 1 lux). Obe dokumentaciji sta bili skladni ter
ažurni.
Ugotovitve pregleda sistema aktivne požarne zaščite pa so predstavljene v tabeli 3.
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Tabela 3: Ugotovitve pregleda vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v objektu
lekarne
Ustreza
Skladnost izvedbe s tehnično dokumentacijo

X

Preverjanje označb elementov sistema APZ

X

Vizualni pregled komunikacij in poti umika

X

Pravilna namestitev piktogramov

X

Ne ustreza

4.1.5 Ugotovljene pomanjkljivosti vgrajenega APZ sistema v objektu lekarne
V nadaljevanju so podane pomanjkljivosti glede na posamezne zahteve za vgrajeni sistem
aktivne požarne aktivnosti:
1. Usposobiti nedelujoče varnostne svetilke;
2. Pravilno montirati varnostne svetilke v spuščeni strop na hodniku pri službenem
vhodu;
3. Dodatno montirati varnostne svetilke v vetrolovu na glavnem vhodu v oficino, in
za osvetlitev hodnika ob dežurnem vhodu;
4. Označiti vse svetilke;
5. Izdelati PID varnostne razsvetljave.
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4.2 Pregled nevarnih kemikalij
V lekarni se za namen nadaljnje uporabe pri izdelavi magistralnih zdravil in za namen
prodaje, skladiščijo določene vnetljive in oksidativne snovi.
Vnetljive tekočine, ki se skladiščijo v objektu lekarne so: bencin (Benzinum medicinale;
CAS številka 649-328-00-1) [18], etanol (Ethanolum; CAS številka 64-17-5) [19],
eterično olje bora (Pini aetheroleum) [20], eterično olje rožmarina (Rosmarini
aetheroleum) [21] in eterično olje sivke (Lavandulae aetheroleum) [22].
Vnetljivi trdni snovi sta racemna kafra (Camphora racemica; CAS številka 76-22-2) [23]
in metenamin (Methenaminum; CAS številka 100-97-0) [24].
Okisadativni snovi sta kalijev nitrat (Kalii nitras; CAS številka 7757-79-1) [25] in
vodikov peroksid (Hydrogenii peroxidum; CAS številka 7722-84-1) [26].
Pri pregledu dejanskega stanja sem opravil pregled dokumentacije in pregled skladiščenja
nevarnih snovi.
V nadaljevanju sem kot izbor opredelil vnetljive snovi, ki so vedno na zalogi in so za
lekarniške razmere v večjih količinah (bencin, etanol, kafra,). V opis nevarnih snovi sem
vključil tudi 30 % vodikov peroksid, ker je močan oksidant in predstavlja tveganje pri
rokovanju za zdravje zaposlenih in požarno varnost, kljub temu, da ga v lekarni običajno
nimajo na zalogi in ga naročijo le na zahtevo kupca.
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4.2.1.1 Bencin (Benzinum medicinale)
Bencin je brezbarvna tekočina z vonjem po parafinu, ki je pri priporočenih pogojih
skladiščenja stabilna in ne razpada. Njegovi hlapi lahko tvorijo eksplozivno zmes z
zrakom, zato je nezdružljiv z močnimi oksidanti. Vrelišče ima pri 44 °C. Uporablja se za
čiščenje okolice ran, na primer za odstranjevanje ostankov obliža. Namenjen je samo za
zunanjo uporabo ter ne sme priti v stik z očmi, usti ter sluznicami.
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) [13].
Piktogrami za nevarnost:

GHS02

Previdnostni
stavki

GHS08

GHS09

Nevarno

Opozorilna beseda
Stavki o
nevarnosti

GHS07

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315

Povzroča draženje kože.

H336

Lahko povzroči zaspanost in omotico.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
ptrpovedano.

P243

Preprečiti statično naelektrenje.

P261

Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.

P301+P310

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P403+P233

Hraniti ločeno od vročih površin, isker, odprtega ognja
in drugih virov vžiga. Hraniti na hladnem [18].
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4.2.1.2 Etanol (Ethanolum)
Etanol ali etilni alkohol (C2H6O, molska masa 46,07; CAS številka 64-17-5) je pri
normalnih pogojih bistra, brezbarvna, lahko tekoča in vnetljiva tekočina, prijetnega vonja
in pekočega okusa; brezvodni absorbira vodo iz zraka, meša se z vodo in številnimi
organskimi topili. Koncentrirani etanol (farmakopejski) je azeotropna zmes z vsebnostjo
95,57 % etanola in ima vrelišče pri 78,15 °C. Pridobiva se s fermentacijo škroba, sladkorja
in drugih ogljikovih hidratov ali pa s sintezo iz etilena, acetilena, s hidrolizo etil sulfata
in z oksidacijo metana. Uporablja se največ v obliki alkoholnih pijač, kot topilo v
laboratorijih in v industriji; v farmaciji, v parfumeriji, v organski sintezi. Plamenišče ima
pri 22 °C. Spodnjo mejo eksplozivnosti ima pri 3,5 vol %, zgornjo pa pri 15 vol %. Hraniti
ga je potrebno tesno zaprto v dobo prezračevanem prostoru, ločeno od možnih virov vžiga
in toplote. Ustrezna sredstva za gašenje so CO2, gasilni prah, pena. [19, 27].
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Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) [13].
Piktogrami za nevarnost:

GHS02
Nevarno

Opozorilna beseda
Stavki o
nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Previdnostni
stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P103 Pred uporabo preberite etiketo
P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega
ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.
P241

Uporabiti električni/prezračevalno opremo, opremo za
razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

P242 Uporabiti le orodje, ki ne pozroča isker.
P243 Preprečiti statično naelektrenje.
P280

P303+P361+P353

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za
oči/zaščito za obraz.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa
kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P370+P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti CO2, peno in gasilni prah.
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem
P501

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z
lokalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi [19].
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4.2.1.3 Kafra (Camphora)
Kafra je industrijska in farmacevtska kemikalija (C10H16O; molska masa je 152,23; CAS
št. 76-22-2). Kafra ali Borna-2-on; 1,7,7-trimetilbiciklo-(2,2,1)-heptan-2-on je prosojna
masa s kristalno strukturo, značilnega prijetnega in predirnega vonja, rahlo pekočega in
hladečega okusa, sublimira že pri sobni temperaturi in pri normalnem tlaku, destilira se z
vodno paro, je izredno žilava snov in je ni možno zdrobiti v prah. Nahaja se v vseh delih
kafrovca (Cinnamomum camphora, Lauraceae); nahajališča so na Javi, Sumatri, Kitajski,
Japonski, Formozi in v Braziliji. Pridobiva se iz zdrobljenega lesa drevesa, ki je staro
najmanj 50 let. S sintezo se pridobiva iz vinil klorida in ciklopentadiena. Uporablja se pri
izdelavi plastičnih mas (celuloid), v proizvodnji lakov, premaznih sredstev, eksplozivov,
pirotehnike; v farmaciji in kozmetiki kot repelent za molje in v tekočinah za balzamiranje
[23, 27].
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) [13].
Piktogrami za nevarnost:

GHS02

GHS08

POZOR

Opozorilna beseda
Stavki o
nevarnosti

GHS07

H228 Vnetljiva trdna snov.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H371 Lahko škoduje organom.

Previdnostni
stavki

P210 Hraniti ločeno od oblačil/…/vnetljivih materialov.

P241

Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za
razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P261

Preprečiti vdihavanje
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
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4.2.1.4 Vodikov peroksid (Hydrogenii peroxydum)
Vodikov peroksid se ne uporablja pri magistralni izdelavi in se naroči le na zahtevo kupca,
katerega se po prevzemu vpiše v Evidenco o prometu in kupcih kemikalij v skladu s
Pravilnikom o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet
z nevarnimi kemikalijami [28]. Vodikov peroksid je močan oksidant (H2O2; molekulska
masa je 34,02; CAS št. 7722-84-1). Je brezbarvna, precej neobstojna tekočina, grenkega
okusa, deluje jedko na kožo. Destilira v visokem vakuumu, v prisotnosti nečistot v
sledovih se burno razkraja. Razkrajanje pospešijo stresanje ali stik s hrapavo površino, z
metali ali s številnimi drugimi snovmi. Meša se z vodo, ne topi se v petrol etru, v številnih
organskih topilih se razkraja. V prometu so vodne raztopine v koncentracijah 3 – 90 %,
ki so stabilizirane z dodatkom acetanilida. V farmaciji se kot površinski antiseptik
uporabljajo 3 do 30 % vodne raztopine. V prehranski industriji se uporabljajo za
pospeševanje zorenja (npr. testa), za beljenje in čiščenje. Koncentracije vodikovega
peroksida nad 20 % delujejo jedko na kožo in sluznice [26, 27].
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) [13].
Piktogrami za nevarnost:

GHS05

GHS07

NEVARNO

Opozorilna beseda

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Stavki o
nevarnosti

H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni
stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P305-P351+P338 Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika. [26].
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4.2.2 Pregled dokumentacije in pregled skladiščenja nevarnih kemikalij
Pri pregledu dejanskega stanja sem pregledal ali:
 je popis kemikalij ažuriran?
 zaposleni vedo, kje se nahajajo varnostni listi (VL) za kemikalije?
 so varnostni listi ažurni?


so kemikalije v originalni embalaži?

 se v omari za kemikalije nahajajo samo kemikalije, katere je dovoljeno hraniti v
omari?
 so vnetljive tekočine skladiščene ločeno od drugih nevarnih kemikalij?
 je omara za kemikalije nepoškodovana in vzdrževana?
 so kemikalije s pretečenim rokom uporabe ?
V nadaljevanju sem podal odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja v obliki podanih
obrazložitev s tabelami in ugotovitvami na osnovi obstoječega stanja.
Popis kemikalij obstaja kot Seznam farmacevtskih kemikalij (Priloga 2) in je ažuriran v
letu 2019.
Za vse navedene nevarne snovi se na delovnem mestu v magistralni recepturi, kjer se
nevarne snovi uporabljajo kot vhodni materiali za izdelavo magistralnih zdravil, nahajajo
varnostni listi. Varnostni listi so dosegljivi tudi v elektronski obliki na spletni strani
veledrogerije, ki je dobavitelj nevarnih snovi.
V mapi zbranih varnostnih listov je tudi evidenca podpisov vseh zaposlenih, da so
seznanjeni z vsebino varnostnih listov in z nevarnostmi pri rokovanju z nevarnimi
snovmi. Na omenjenem delovnem mestu je zaposlenim na voljo tudi osebna varovalna
oprema, ki je predpisana v varnostnih listih posamezne nevarne snovi.
Varnostni listi nevarnih snovi, ki se uporabljajo in skladiščijo v lekarni, so navedeni kot
literaturni viri, v tabeli 4 pa so predstavljeni dejavniki, ki sem jih izbral kot nabor pri
pregledu varnostnih listov: datum izdaje VL, kdo ga je izdelal, jezik v katerem je napisan
in ali je izdelan v skladu z Uredbo CLP [13].
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Tabela 4: Ugotovitve pregleda varnostnih listov
Snov /

Izdelal

literarni vir varnostnega
lista

Datum
izdaje

Jezik

Izdelan v
skladu
z
Uredbo
CLP [13]

Bencin [18]

proizvajalec 10.10.2017 slovenščina da

Etanol [19]

proizvajalec 23.03.2011 slovenščina ne

Eterično olje bora [20]

dobavitelj

03.11.2015 slovenščina da

Eterično olje rožmarina dobavitelj
[21]

25.02.2015 slovenščina da

Eterično olje sivke [22]

proizvajalec 22.10.2012 slovenščina ne

Kafra [23]

dobavitelj

Kalijev nitrat [25]

proizvajalec 04.11.2015 slovenščina da

Metenamin [24]

dobavitelj

25.02.2015 slovenščina da

09.08.2017 slovenščina da

30 % vodikov peroksid proizvajalec 18.03.2019 slovenščina da
[26]

Ugotovil sem, da so varnostni listi izdelani s strani proizvajalca oz dobavitelja nevarne
snovi in so v slovenskem jeziku. Datumi izdelave varnostnih listov niso ažurni v primeru
etanola in eteričnega olja sivke. Preostali varnostni listi so izdelani v skladu z zahtevami
Uredbe (CLP) [13].
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4.2.3 Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
Nevarne lastnosti in razredi skladiščenja navedenih nevarnih snovi, ki se nahajajo v
lekarni so navedeni v prilogi 2. V skladu s 6. členom Pravilnika o tehničnih in
organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij [15] se razredi skladiščenja
določijo glede na nevarne lastnosti nevarnih kemikalij. Zaradi zagotavljanja varnega
skladiščenja nevarnih kemikalij, ki se skladiščijo skupaj z drugim blagom, se določijo
tudi razredi skladiščenja, ki opisujejo kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne in drugo
blago. Razred skladiščenja se določi ne glede na velikost embalažne enote. Kemikalija
ali drugo blago se lahko uvrsti samo v en razred skladiščenja. V določen razred
skladiščenja se uvrsti kemikalija ali drugo blago, če izpolnjuje vsaj eno merilo za uvrstitev
v razred. Če je kemikalijo ali drugo blago mogoče uvrstiti v več različnih razredov, se je
treba odločiti za varnejšo izbiro. Pri uvrščanju v razrede skladiščenja prednostno
obravnavamo tiste nevarne lastnosti, ki zahtevajo ukrepe zaradi zaščite pred požarom in
eksplozijo, potem pa zdravju in okolju nevarne lastnosti. Razred skladiščenja se določi
glede na velikost embalažne enote [15].
Tako sem glede na stavke za nevarnost iz varnostnega lista določene nevarne snovi izbral
razred skladiščenja v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih
za skladiščenje nevarnih kemikalij [15] in jih podal v tabeli 5: Pregled skladiščnih
razredov ter količin nevarnih kemikalij.
V tabeli 5 so povzeti stavki o nevarnosti, skladiščni razredi in dovoljene količine v skladu
s Prilogami 1 in 3 pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje
nevarnih kemikalij [15] ter maksimalne količine, ki se skladiščijo v lekarni, glede na
prilogo 2: Seznam farmacevtskih kemikalij.
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Tabela 5: Pregled skladišnih razredov ter količin nevarnih kemikalij
Snov /
literarni vir varnostnega
lista

Stavek o
nevarnosti

Skladiščni
razred v
skladu s
Prilogo 1*
[15].

Dovoljena
količina v
skladu s
Prilogo
3** [15].

Maksimalne
količine,
glede na
prilogo 2

3;
s plameniščem
˂ 23 °C
3;
s plameniščem
˂ 23 °C

100 L

1x1L

200 L

5x1L

Bencin [18]

H225

Etanol [19]

H225

Eterično olje bora [20]

H226

3;
s plameniščem
≥23 °C ˂ 60 °C

200 L

Eterično olje rožmarina
[21]

H226

3;
s plameniščem
≥23 °C ˂ 60 °C

200 L

Eterično olje sivke [22]

H315

10

/

100 mL

Kafra [23]

H228

4.1 B

200 kg

1 x 500 g

Kalijev nitrat [25]

H272

5.1 B

200 kg

1 x 100 g

Metenamin [24]

H228

4.1 B

200 kg

1 x 100 g

30 % vodikov peroksid
[26]

H271

5.1 A

0

1x1L

100 mL

100 mL

*Priloga 1: Razredi skladiščenja [15].
**Priloga 3: Vrste kemikalij v količinah, za katere v skladu z 9. členom pravilnika ni
treba upoštevati pravil glede skupnega skladiščenja [15].

V prilogi 2: Seznam farmacevtskih kemikalij so tako zbrani podatki za navedene nevarne
snovi po abecednem vrstnem redu, podani pa so tudi podatki o identifikaciji, razvrstitvi
in označitvi s stavki za nevarnost, razredi skladiščenja in maksimalne količine, ki se
skladiščijo v lekarni.
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Kot je razvidno iz tabele 5, so skupne količine vnetljivih tekočin in sicer bencina, etanola
in eteričnih olj bora in rožmarina (6,2 L) iz razreda skladiščenja 3, veliko nižje od
dovoljenih količin (100 L) in predstavljajo le 6,2 % delež le-teh, zato ne predstavljajo
tveganja za požar.
Prav tako to velja za vnetljivi trdni kemikaliji, kafro in metenamin, iz razreda 4.1 B, kjer
je dovoljena količina skupnega skladiščenja 200 kg in maksimalna količina, ki se
skladišči v lekarni 600 g, kar predstavlja 0,3 % delež dovoljenih količin.
Za oksidativno snov, kalijev nitrat iz razreda skladiščenja 5.1 B Oksidativne tekočine in
trdne kemikalije, pa je dovoljena količina skupnega skladiščenja 200 kg. Maksimalna
količina, ki se skladišči v lekarni je 0,1 kg in predstavlja 0,05 % delež dovoljenih količin.
V prilogi 3 Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih
kemikalij [15] so navedene vrste kemikalij v količinah, za katere v skladu z 9.členom tega
pravilnika ni treba upoštevati pravil glede skupnega skladiščenja. Te dovoljene količine
niso v nobenem primeru presežene, zato se lahko vse nevarne kemikalije skladiščijo
skupaj, z izjemo 30 % vodikovega peroksida. Skladiščijo se v originalni embalaži v
ognjevarni omari s prezračevanjem, ki je po Pravilniku o pogojih za opravljanje
lekarniške dejavnosti [29] obvezni del opreme vsake lekarne. Ognjevarna omara oz.
omara za skladiščenje kemikalij je nepoškodovana in vzdrževana, v lekarni vodijo
evidenco pregledov delovne opreme z vidika varnosti in zdravja pri delu.
V skladu s poglavjem 7 Ravnanje in skladiščenje iz varnostnega lista nevarnih kemikalij
je potrebno zagotoviti skladiščenje 30 % vodikovega peroksida tako, da je zadostno
prezračevanje pri temperaturi skladiščenja od 15 °C do 25 °C, da se hrani samo v izvirni
posodi, zaščiteno pred sončno svetlobo, ker je možnost razkroja pri daljšem
izpostavljenosti svetlobi.
V lekarni se 30 % vodikov peroksid ne skladišči skupaj s preostalimi nevarnimi
kemikalijami v ognjevarni omari, temveč je shranjen ločeno in se naroča le v primeru
zahteve stranke, kar je predpisano z internimi navodili.
Z vodenjem mesečne evidence zapadlosti blaga po roku uporabnosti se preverja rok
uporabe vsega blaga v lekarni, s tem tudi nevarnih snovi. Vso pretečeno blago se na
mesečni ravni odpiše in odstrani ter odda na uničenje pooblaščenemu zbiralcu odpadkov,
zato ni pretečenih nevarnih kemikalij.
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4.2.4 Ugotovitve pregleda skladiščenja nevarnih kemikalij v objektu lekarne
Po pregledu celotne dokumentacije ter na podlagi izračunov deleža maksimalnih količin,
ki se skladiščijo v lekarni ter v skladu z razredi skladiščenja in njihovimi dovoljenimi
količinami iz priloge 3 Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje
nevarnih kemikalij [15] sem ugotovil, da je dejansko stanje pri skladiščenju nevarnih
snovi v objektu lekarne ustrezno, v primeru, da se vedno upošteva ločeno shranjevanje
30 % vodikovega peroksida od preostalih nevarnih snovi, ki se lahko skladiščijo skupaj
v ognjevarni omari. Ugotovil sem, da imajo nežaurne varnostne liste za etanol in eterično
olje sivke, zato sem v nadaljevanju to opredelil kot pomanjkljivost.
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4.3 Projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje
Ukrepi s katerimi se lahko prepreči požar in zmanjša požarno ogroženost že od samega
začetka gradnje objekta, se določijo in predvidijo s projektnimi rešitvami. Z njimi se
določi, kje ter kako se dostopa do vode za gašenje, koliko in kje morajo biti postavljeni
gasilniki in hidranti, ter kako zagotoviti zadostno površino in dovozno pot za
intervencijska vozila.
Spodaj so našteti vsi relevantni vidiki tehničnih ukrepov za objekt lekarne.
4.3.1 Voda za gašenje
Voda za gašenje požara je zagotovljena preko obstoječega zunanjega vodovodnega
omrežja. Tako se skladno z 23. členom Zakona o varstvu pred požarom [2], požarna
varnost objekta ne zmanjša.
4.3.2 Notranji hidranti
Lokacija hidranta je na hodniku. Do hidranta mora biti zagotovljen stalen dostop s strani
zaposlenih. Obiskovalcem – strankam lekarne je dostop do hidranta onemogočen.
4.3.3 Gasilni aparati – gasilniki
V obravnavanem delu objekta mora biti glede na velikost in namembnost ter požarne
obremenitve za gašenje začetnih požarov na razpolago zadostno število gasilnikov.
Primerni so ročni gasilnik na prah ali ogljikov dioksid.
Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih mestih, v bližini delovnih mest
tako, da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih
vrat iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m
od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov je potrebno upoštevati tudi
navodila proizvajalca. Gasilniki morajo biti nameščeni tako, da je glava ročnega gasilnika
z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal.
Mesta, kjer so nameščeni gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST
1013 [13] in so označeni v prilogi 3: Načrt evakuacije.
Količino gasila in tipe gasilnikov določimo na podlagi Pravilnika o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov [30].
Obstoječe stanje gasilnikov je vpisano v načrtu evakuacije (priloga 3) in je skladno z
zgoraj omenjenim pravilnikom.
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4.3.4 Dovozne poti in delovne površine za gasilska vozila
Dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila in delovne površine so
obstoječe. Skladno s 23. členom Zakona o varnostvu pred požarom [2], se tako požarna
varnost objekta ne bo zmanjšala.
4.3.5 Ugotovitve pregleda projektnih rešitev v objektu lekarne
Pri pregledu projektnih rešitev in sicer vode za gašenje, notranjega hidranta, gasilnikov
in dovozne poti za gasilska vozila sem ugotovil, da je dejansko stanje skladno z Zakonom
o varstvu pred požarom [2]. Ugotovljenih pomanjkljivosti ni bilo.

4.4 Predlogi za izboljšave požarne varnosti v objektu lekarne
Po končani analizi obstoječega stanja v objektu lekarne ter skladnosti s požarno
zakonodajo, bi izpostavil odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri pregledu APZ sistema
(točka 4.2.5) in varnostnih listov nevarnih kemikalij (točka 4.2.2) ter implementacijo
določenih sklopov organizacijskih ukrepov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
4.4.1 Usposabljanje zaposlenih
Prvi sklop organizacijskih ukrepov je usposabljanje ter seznanjanje zaposlenih z:
-

Osnovnimi pravicami in dolžnostmi zaposlenih;

-

Oceno tveganja, zlasti s tistim delom, kjer so opisane nevarnosti in škodljivosti
ter varstveni ukrepi, pri delih, ki jih bo opravljal;

-

Ekološkimi pogoji
osvetljenostjo, ipd.;

-

Nevarnostmi, ki izhajajo iz objekta: zdrsov, spotikov, padcev, udarcev;
mehanskih vhodnih vrat; dvigala za prevoz oseb in blaga ter uporabe mehanskih
garažnih vrat;

-

Nevarnostmi, ki izhajajo iz uporabe delovne opreme in pripomočkov, ročnega
orodja, uporabe priročne kuhinje, ipd.;

-

Nevarnostim, ki izhajajo iz priprave zdravil – dela z nevarnimi kemikalijami;

-

Nevarnostmi dotika električnega toka;

-

Pravilno ureditvijo delovnega mesta z ergonomskim načinom dela, držo telesa,
pravilnega dela z računalniškim zaslonom, pravilnim dvigovanjem in
prenašanjem bremen;

dela: z

načini
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-

Predpisano higieno v objektu, vzdrževanjem reda in čistoče;

-

Delovno disciplino, prepovedjo uživanja alkohola ali narkotikov na delovnem
mestu, in posledicami v primeru kršitev;

-

Predvidenimi ukrepi za varovanje zaposlenih proti nasilju tretjih oseb;

-

Ravnanjem v primeru nesreče pri delu (prva pomoč);

-

S požarnim redom, navodili za zaposlene in evakuacijskim načrtom objekta;

-

Osnovami gorenja in gašenja, nevarnostmi za nastanek požara (eksplozije) v
objektu;

-

Z gasilniki, njihovim delovanjem ter uporabo v primeru požara, s hidranti;

-

Opremo, napravami in sredstvi za varstvo pred požarom in gašenje začetnih
požarov, vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite (pomenom varnostne
razsvetljave, in delovanjem sistema javljanja, če ta obstaja, z obstoječimi
evakuacijskimi potmi);

-

Izvajanjem preventivnih in aktivnih ukrepov varstva pred požarom.

4.4.2 Vzdrževanje, servisiranje ter pregled opreme za VPP
Drugi sklop organizacijskih ukrepov je redno vzdrževanje, servisiranje ter mesečni
pregled opreme za varstvo pred požarom. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje in
kontrola vseh požarnovarnostnih naprav in opreme (sistemi aktivne požarne zaščite in
sredstva za gašenje). O vzdrževanju in kontroli je treba voditi pisne evidence.
Pri evakuacijski poti je potrebno preverti:
-

ali je prosta in prehodna.

Pri gasilniku je potrebno preveriti:
-

ali je nameščen na predvideno mesto;

-

ali je varnostna plomba nepoškodovana;

-

ali je kazalec na manometru v zelenem področju (če ima manometer);

-

ali je od servisa minilo manj kot leto dni.
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Pri hidrantu je potrebno preveriti:
-

ali je varnostna plomba nepoškodovana;

-

ali je od servisa minilo manj kot leto dni.

Pri ognjevarni omari je potrebno preveriti:
-

urejenost v skladu z dogovorom v lekarni.

Pri Izvlečku požarnega reda je potrebno preveriti:
-

ali je nameščen na predvideno mesto;

-

ali je viden.

Pri omarici prve pomoči je potrebno preveriti:
-

ali je vsebina omarice skladna s seznamom na vratih omarice.

Pri varnostni razsvetljavi je potrebno preveriti:
-

ali funkcionira v skladu z zahtevami (ob izklopu deluje še najmanj 1 uro).
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5 Zaključek
Pri diplomskem delu sem se osredotočil na analizo obstoječega stanja v objektu lekarne
in sicer z vidika skladnosti z zakonodajo pri vgrajenem sistemu aktivne požarne zaščite,
skladiščenja nevarnih kemikalij ter projektnih rešitev za učinkovito intervencijo in
gašenje. Ob pomanjkljivostih sem predvidel in predlagal ustrezne ukrepe.
Po pregledu dokumentacije in dejanskega stanja sem ugotovil, da je požarna ogroženost
zelo majhna oz. 1.stopnje in da so v objektu:


gasilniki, v predvidenem številu,



v vsakem prostoru nameščena izvleček požarnega reda ter načrt evakuacije,



evakuacijske poti prehodne in primerno označene,



nameščeni javljalniki, ki so povezani na centralo, ki je stalno pod nadzorom,
zaradi 24-urne dežurne lekarniške službe,



nevarne snovi ustrezno skladiščene.

Izpostavil bi pomanjkljivosti ugotovljene pri pregledu APZ sistema, kjer je potrebno
usposobiti nedelujoče varnostne svetilke, pravilno montirati varnostne svetilke v spuščeni
strop na hodniku pri službenem vhodu, dodatno montirati varnostne svetilke v vetrolovu
na glavnem vhodu v oficino, in za osvetlitev hodnika ob dežurnem vhodu, označiti vse
svetilke, izdelati PID varnostne razsvetljave.
Prav tako je potrebno zagotoviti ažurne varnostne liste za nevarni kemikaliji etanol in
eterično olje sivke; preostali varnostni listi za nevarne kemikalije, ki se skladiščijo v
lekarni so ustrezni. Upoštevati je potrebno navodilo iz varnostnega lista za ločeno
skladiščenje 30 % vodikovega peroksida od gorljivih nevarnih kemikalij. Skladiščiti ga
je potrebno tako, da se zagotovi zadostno prezračevanje pri temperaturi skladiščenja od
15 °C do 25 °C, da se hrani samo v izvirni posodi, zaščiteno pred sončno svetlobo, zaradi
možnosti razkroja pri daljšem izpostavljenosti svetlobi.
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Na podlagi zgoraj navedenega sem opredelil in dodal organizacijske ukrepe. Potrebno je:


izvajati periodično usposabljanje za vse zaposlene v obravnavanem objektu
lekarne o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom.



redno vzdrževati, servisirati ter mesečno pregledovati opremo za varstvo pred
požarom.



zagotoviti redno vzdrževanje in kontrolo vseh požarnovarnostnih naprav in
opreme (sistemi aktivne požarne zaščite in sredstva za gašenje) in o tem voditi
pisne evidence.

Le-ti organizacijski ukrepi naj bi se uvedli za dodatno požarno preventivo, kajti primarni
cilj požarne zaščite je varovanje ljudi, premoženja in okolja.
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7 Priloge


Priloga 1: Načrt objekta lekarne



Priloga 2: Seznam farmacetskih kemikalij



Priloga 3: Načrt evakuacije
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7.1 Priloga 1: Načrt objekta lekarne
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7.2 Priloga 2: Seznam farmacevtskih kemikalij
OZNAČITEV
IDENTIFIKACIJA

Slovenski naziv

Latinski naziv

BENCIN, PETROLETER [15]

BENZINUM

NAFTA

RAZVRSTITEV

INDEKS
št.
EC št.
CAS št.

Razred nevarnosti
in oznaka(-e)
kategorije

Oznaka(-e)
stavka
o nevarnosti

649-32800-1

Vnetljive tekočine, 2

265-151-9

Mutagena snov, 1A

649-32800-1

Rakotvornost, 1B

H225 Lahko
vnetljiva
tekočina in
hlapi.
H340 Lahko
povzroči
genetske
okvare.
H350 Lahko
povzroči raka.
H336 Lahko
povzroči
zaspanost ali
omotico.

STOT SE Specifična strupenost
za ciljne organe enkratna
izpostavljenost
Akutna strupenost
(oralno), 1

Hude poškodbe oči,
1
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H304 Pri
zaužitju in
vstopu v
dihalne poti je
lahko smrtno.
H411 Strupeno
za vodne
organizme, z

Piktogram,
Oznaka(-e)
Opozorilne
besede
GHS02

Razred
Oznaka(-e) skladiščenja*
stavka o
nevarnosti
H225

GHS07

H340

GHS08

H350

GHS09

H336

Nevarno

maksimalna
količina, ki se
skladišči v
lekarni

H304

H411

3;
s plameniščem
˂ 23 °C

1x1L
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dolgotrajnimi
učinki.
ETANOL, ETIL ALKOHOL [16]

ETERIČNO OLJE BORA [17]

ETERIČNO OLJE ROŽMARINA

[18]

ETHANOL

PINI
PUMIL.AETHEROLEUM

ROSMARINI
AETHEROLEUM

603-00200-5

Vnetljive tekočine, 2

200-578-6
64-17-5
/
Vnetljive tekočine, 3

H225 - Lahko
vnetljiva
tekočina in
hlapi.

H226 Vnetljiva
tekočina in
hlapi.
/
Akutna strupenost
H304 - Pri
(oralno), 1
zaužitju in
vstopu v
dihalne poti je
lahko smrtno.
8000-26-8 Preobčutljivost kože, H317 Lahko
1
povzroči
alergijski odziv
kože.
Nevarno za vodno
H400 - Zelo
okolje, akutno, 1
strupeno za
vodne
organizme.
Nevarno za vodno
H410 - Zelo
okolje, kronično,1
strupeno za
vodne
organizme, z
dolgotrajnimi
učinki.
/
Vnetljive tekočine, 3
H226 Vnetljiva
tekočina in
hlapi.
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GHS02

H225

Nevarno
Nevarno
GHS02

H226

GHS07

H304

GHS08

H317

GHS09

H400

Nevarno

H410

GHS02

H226

3;
s plameniščem
˂ 23 °C

5x1L

3;
s plameniščem
≥23 °C ˂ 60 °C

100 mL

3;
s plameniščem
≥23 °C ˂ 60 °C

100 mL
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283-291-9

Nevarno pri
vdihavanju, 1

H304 - Pri
zaužitju in
vstopu v
dihalne poti je
lahko smrtno.
H371 - Lahko
škoduje
organom

GHS07

H411Strupeno za
vodne
organizme, z
dolgotrajnimi
učinki
Preobčutljivost kože, H317 Lahko
1
povzroči
alergijski odziv
kože.
/
Draženje kože, 2
H315 Povzroča
draženje kože.
289-995-2
Akutna strupenost
H304 - Pri
(oralno), 1
zaužitju in
vstopu v
dihalne poti je
lahko smrtno.
8000-28-2 Preobčutljivost kože, H317 - Lahko
1
povzroči
alergijski odziv
kože.
Nevarno za vodno
H412
okolje, KRONIČNO, Škodljivo za
3
vodne
organizme, z
dolgotrajnimi
učinki

GHS09

84604-14- Specifična strupenost
8
za posamezne organe
- enkratna
izpostavljenost, 2
Nevarno za vodno
okolje, 2

ETERIČNO OLJE SIVKE [19]

LAVANDULAE
AETHEROLEUM
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H304

GHS08
H371
H411

Nevarno

GHS07

H315

GHS08

H304

Nevarno

H317
10
H412

100 mL
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KAFRA RACEMNA [20]

KALIJEV NITRAT [22]

METENAMIN; UROTROPIN;
HEKSAMETILENTETRAMIN

CAMPHORA RACEMICA

KALII NITRAS

METHENAMINUM

/

Vnetljive trdne
H228 Vnetljiva
snovi, 2
trdna snov.
200-945-0 Specifična strupenost H371 - Lahko
za posamezne
škoduje
organe-ponavljajoča
organom
se izpostavljenost,
kat.2
76-22-2
Akutna strupenost H332 - Zdravju
(pri vdihavanju),
škodijivo pri
kat.4
vdihavanju
/

231-818-8
7757-79-1
612-10100-2

Oksidativna trdna
snov,2

H272 Lahko
okrepi požar;
oksidativna
snov.

GHS02

H228

GHS08

H332

GHS07

H371

Pozor
GHS03

H272

4.1 B

1 x 500 g

5.1 B

1 x 100 g

4.1 B

1 x 100 g

5.1 A

1 x 1L

Nevarno
Vnetljive trdne
snovi, 2

H228 Vnetljiva
trdna snov.

GHS02

H228

H317 Lahko
povzroči
alergijski odziv
kože.

GHS07

H317

[21]
202-905-8 Preobčutljivost kože,
1
100-97-0

Pozor
Akutna strupenost
(oralno), 4

VODIXOV PEROXSID v

HYDROGEN PEROXIDE,

008-00300-9

raztopini 30 % [23]

solution, 30 %

231-765-0

Hude poškodbe oči,
1

7722-84-1

Jedkost za kožo, 1B
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H302 - Zdravju
škodljivo pri
zaužitju.
H318 Povzroča hude
poškodbe oči.
H314 Povzroča hude
opekline kože

GHSO3

H271

GHS05

H332

GHS07

H302

Alen Alidžanović, Ocena požarne varnosti v objektu lekarne
in poškodbe
oči.
Akutna strupenost
(pri vdihovanju), 4

Oksidativne trdne
snovi,1

H332 - Zdravju
škodijivo pri
vdihavanju
H271 - Lahko
povzroči požar
ali eksplozijo;
močna
oksidativna
snov.

Nevarno

H318

H314

Legenda:
* Razred skladiščenja v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št.23/18)
Vnetljive
snovi

Obarvano rdeče

Oksidativne

Obarvano rumeno

snovi
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Alen Alidžanović, Ocena požarne varnosti v objektu lekarne

7.3 Priloga 3: Načrt evakuacije
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