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2 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ZASNOVE POŽARNE VARNOSTI 
 

Odgovorni projektant 
 

Jože Oblak, univ.dipl.inž.str., IZS TP-0659 
 

I Z J A V L J A M, 
 
da je v zasnovi požarne varnosti št. 15 07 08 izpolnjena bistvena zahteva varnost pred 
požarom. 
 
Projektne rešitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih 
dokumentih: 

- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/2013) 
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS št. 12/2013, 39/2013 Skl.US: U-I-

67/13-7, 49/2013) 
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/2008) 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 

12/2013) 
- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS št. 67/2005) 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/2009, 2/2012) 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/2005) 
- Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov 

(Ur. list RS št. 138/2004) 
- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/2007, 34/2011, 101/2011) 
- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. List RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011-ZVZD-

1) 
- Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. 

list RS, št. 45/2007, 102/2009) 
- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. 

list RS št. 32/2011, 61/2011) 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 

41/2009, 2/2012) 
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah 
- VdS 2095 Automatische BMA, Planung und Einbau 
- Smernica SZPV 408 – Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v 

stavbah 
- Smernica SZPV 411 – Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh 
- Skupina standardov SIST EN54 – Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje 
- SIST 1013  Požarna zaščita - varnostni znaki, evakuacijska pot, naprave za gašenje in 

ročni javljalniki požara 
- Skupina standardov SIST EN 13501 – Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in 

elementov stavb 
- SIST DIN 14090 – Površine za gasilce ob zgradbah 
- SIST EN 1838 - Razsvetljava – Zasilna razsvetljava 
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- SIST EN 60598-2-22 - Svetila – Posebne zahteve – Svetila za zasilno razsvetljavo 
- Priporočila o podrobnejši vsebini tehničnega poročila in risb v študijah in zasnovah 

požarne varnosti (URSZR, 007-129/2012-48 – DGZR, 26.2.2013) 
- Povzetki posameznih načrtov iz sklopa projekta PGD  

 
 

Jože Oblak, univ.dipl.inž.str. 
IZS TP - 0659 

 
 
 
 

      Osebni žig 
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3    TEHNIČNO POROČILO 
 

3.1 UVOD 

Zasnova požarne varnosti (v nadaljevanju: zasnova) je dokument, ki je definiran s 
Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS št. 12/2013, 39/2013 Skl.US: 
U-I-67/13-7, 49/2013; v nadaljevanju: Pravilnik).  
 
Pravilnik v 1. odstavku 2. člena določa, da je zasnova elaborat, ki je sestavni del projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim se pri graditvi objektov dokazuje 
izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. 
2. odstavek 1. člena Pravilnika med drugim tudi določa, da se v zasnovi glede na namen, 
vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta določi ukrepe, ki so potrebni za 
izpolnitev bistvene zahteve varnosti pred požarom. 
 
3., 4., 5. in 6 člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/2004, 
10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013; v nadaljevanju: Pravilnik o požarni varnosti v 
stavbah) določajo sledeče zahteve za varnost pred požarom v stavbah: 

 širjenje požara na sosednje objekte 
 nosilnost konstrukcije ter širjenjem požara po stavbi 
 evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje 
 naprave za gašenje in dostop gasilcev 

 
Obravnavana stavba se po vodilni mapi v 100% deležu klasificira v razred 12650 – 
Stavbe za šport.  
 
Skladno z določili Pravilnika se stavba uvršča med požarno manj zahtevne objekte za 
katere je obvezna izdelava zasnove požarne varnosti. 
 
Zasnova požarne varnosti je izdelana v skladu s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v 
stavbah, tj. na podlagi uporabe slovenske tehnične smernice TSG-1-001:2010 Požarna 
varnost v stavbah (v nadaljevanju: TSG). 
 

3.2 POŽARNI SCENARIJ 

3.2.1 Opis umestitve objekta v prostor in opis arhitekturno-gradbene zasnove 

 
MAKROLOKACIJA (povzeto po tehničnem poročilu načrta arhitekture v sklopu predmetnega PGD, StudioO3design d.o.o.) 
Lokacija novo predvidenega objekta se nahaja ob Dimičevi cesti v Ljubljani. Predmetna 
poseg se bo izvedel na parcelah št. 221/1 in 224/1, obe k.o. Bežigrad, Mestna občina 
Ljubljana. Območje s predmetno stavbo se prostorsko ureja z Odlokom o občinskem 
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prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Ur. List RS, št. 78/2010 s spremembami in 
dopolnitvami).  
 
PROJEKTNI ODMIKI 
Načrtovani požarnovarnostni odmiki stavbe od relevantnih mej znašajo na S strani cca 9 
m od obstoječega objekta delavnic, na J strani cca 22 m od sredine javne ceste in na V 
strani cca 50 m od sredine javne ceste. Na svoji zahodni strani se predmetni objekt 
priključuje oz. neposredno navezuje na obstoječi objekt v lasti investitorja. 
 
DOVOZI GASILSKIH ENOT 
Dovoz gasilskih enot na območje predmetnega objekta je bil definiran s prostorsko 
umestitvijo le-tega po osnovni dokumentaciji. 
Dovoz gasilskih enot do objekta se bo izvajal po obstoječih okoliških javnih cestah. 
Delovne površine za gasilska vozila so predvidene v sklopu javnih prometnic na J in V 
strani, znotraj interne zunanje ureditve je omogoče dostop gasilkih enotam. 
 
V bližini obravnavanega objekta se nahaja poklicna Gasilska brigada Ljubljana, ki je od 
objekta oddaljena manj kot 1 km. 
 
Požarnovarnostna zasnova zunanje ureditve ter umestitev objekta znotraj območja je 
razvidna iz risbe št. 1. 
 
ARHITEKTURNO-GRADBENA ZASNOVA (povzeto po tehničnem poročilu načrta arhitekture v sklopu 
predmetnega PGD, StudioO3design d.o.o.) 
Predviden objekt bo zasnovan kot montažni objekt, ki bo prislonjen – dodan k 
obstoječemu objektu telovadnice in bo namenjen izvajanju umetniškega programa 
gimnazije. Sestavljen je iz dveh delov - Prvi del predstavlja volumen, ki je opremljen z 
dvema plesnima dvoranama, drugi del bo izveden v vrzeli med novim in obstoječim 
volumnom in bo namenjen kabinetu učiteljev. Zasnovan je kot eno etažni objekt (pritličje). 
Tlorisna velikost je 20,00m x 12,00 + 4,00m in okvirne višine 4,50m. 
Dostop do vsebin novega objekta je predviden preko obstoječega glavnega vhoda na 
severni strani objekta in predprostora, ki omogoča dostop do glavne dvorane, sanitarij, 
garderob, skladišča in programa novega objekta. 
Zunanja ureditev predstavlja minimalen poseg v obstoječe površine v smislu ureditve 
površin okoli objekta po končanju gradnje in izvedbo nove peš povezava na Dimičevo 
cesto. 
Modularna enota je zasnovana na lahki osnovni konstrukciji podnega in strešnega okvirja 
ter vogalnih profilov. Konstrukcija omogoča sestavljanje posameznih modularnih enot v 
vzdolžni in prečni smeri brez omejitev. Objekt bo na stari objekt priključen preko dilatacije 
debeline 5cm. 
Nosilna konstrukcija je kovinska iz hladno oblikovanih jeklenih profilov ustreznih 
dimenzij., vse ustrezno korozijsko in požarno zaščiteno. Streha bo ravna sestavljena iz 
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pocinkane jeklene pločevine, izolacijskega polnila iz mineralne volne, potrebnih folij in 
notranje obloge iz iverne plošče s finalno folijo v beli barvi. 
Fasada je zasnovana z dvojnim ognjevarnim in toplotno izolativnim fasadnim panelom. 
Notranji panel je debeline 8,0cm in se izvede v sklopu modularne enote med nosilno 
konstrukcijo objekta. Zunanji panel je postavljen zvezno po obodu objekta in ima 
debelino 12cm. Ognjevarni fasadni panel je sestavljen iz dveh plitvo profiliranih, 
obojestransko pocinkanih in obarvanih jeklenih pločevin debeline 0,5 - 0,7 mm. Pločevina 
je prilepljena na jedro panela iz negorljive lamelirane mineralne volne.  
Okna so izvedena v sklopu sistemske rešitve fasadne zasteklitve z Alu profilacijo in 
izolativno zasteklitvijo. Vrata so kovinska. 
Vse notranje talne površine so izvedene iz lesene finalne obloge parketa primernega za 
namen plesa in baleta. 
Stenske in stropne površine imajo finalno obdelavo iz materiala v sklopu modularne 
fasadne in stropne konstrukcije, strop iz ivernih plošč obdelanih s folijo, stene iz alu 
barvane pločevine. 

3.2.2 Opis načina uporabe objekta oz. dejavnosti ali tehnoloških procesov 

 
OPIS UPORABE PROSTOROV 
Prostori novega objekta bodo namenjeni izvajanju umetniškega programa gimnazije – 2 x 
manjša dorana, 1 x manjši kabinet. 
 
Namembnosti posamezih prostorov, ki so predmet obdelave po tem PGD je opisana v 
predhodni točki in razvidna iz grafičnih prilog. 
 
TEHNOLOŠKI PROCESI 
Tehnološki procesi v smislu izvajanja proizvodnih in skladiščnih dejavnosti  se v objektu 
ne izvajajo in z osnovno definirano namembnostjo tudi niso bili predvideni.  
Med tehnološko opremo, ki se pojavlja v objektu bi tako lahko šteli izključno: 

- hišna tehnika za obratovanje objekta (prezračevalne in ogrevalne naprave ipd.) 
- informacijsko tehnologijo v manjšem obsegu (računalniki, tiskalniki v kabinetu); 

3.2.3 Opis možnih vzrokov za nastanek požara ter naprav, inštalacij, opravil in 
procesov, ki predstavljajo požarno tveganje 

V objektu v splošnem ne potekajo dejavnosti, ki bi predstavljale povečano nevarnost za 
nastanek požara, prav tako se glede na namembnost in zasnovo objekta v le-tem 
generalno ne pojavljajo prostori, ki bi sami po sebi predstavljali prostore s povečano 
požarno nevarnostjo.  
V objektu se lahko pojavijo predvsem požari razreda A (požari gorljivih trdnih snovi, ki so 
pretežno organskega izvor) ali razreda B (požari gorljivih tekočih snovi ali snovi, ki 
postanejo tekoče).  
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Ne glede na funkcionalno, tehnološko in konstrukcijsko pravilno zasnovo objekta je 
možno, da pride do vžiga oz. izbruha požara in drugih nevarnosti, zato je potrebno, glede 
na potencialne vire vžiga, predvideti in omejiti možne vzroke požara, ki so  predvsem 
naslednji: 

- nepravilna uporaba električnih naprav in napeljav, kratek stik 
- udar strele 
- kajenje 
- vroča dela 

 
MOŽNI VIRI VŽIGA 
Viri za vžig: 

- Viri v zvezi z vgrajenimi napravami in inštalacijami (npr. električne inštalacije in 
naprave, prezračevalne inštalacije in naprave,…) 

- Viri v zvezi z uporabo odprtega ognja (npr. vroča dela kot so varjenje, rezanje ali 
spajkanje,…) 

- Viri, ki izhajajo iz malomarnosti in nepazljivosti ljudi (npr. kajenje, kurjenje sveč,…) 
 
NAPRAVE, INŠTALACIJE, OPRAVILA IN PROCESI, KI PREDSTAVLJAJO POŽARNO 
TVEGANJE 
Iz naslova vgrajene hišne tehnike po tem projektu ne izvirajo posebne požarne 
nevarnosti ob pogoju pravilne vgradnje, uporabe in vzdrževanja le-te. S predmetnim 
posegom se zgolj vgrajujejo prezračevalne napeljave in naprave, vodovodna napeljava, 
električne napeljave in naprave v potrebnem obsegu za normalno delovanje predmetnih 
prostorov. Vse relevantne na novo nameščene inštalacije se s potrebnimi mediji napajajo 
iz obstoječega dela objekta. 

3.2.4 Določitev vrst ter količin požarno nevarnih snovi ter požarne obremenitve v 
posameznih delih objekta 

 
VRSTE TER KOLIČINE NEVARNIH SNOVI 
Gorljive materiale bi lahko razdelili na tiste, ki so v stavbo vgrajeni in ostale. Med ostale 
gorljive materiale štejemo gorljivo opremo, pohištvo, zavese in druge dekoracije, tekstilne 
izdelke, knjige, časopise in ostale papirnate izdelke, vnetljive tekočine, spreje, ipd. Zaradi 
vsakodnevnega rokovanja z njimi, prinašanja  ali odnašanja iz stanovanja je važno, da se 
odlagajo na varnih mestih, stran od mogočih virov vžiga.  
 
Pri danem posegu je predvidena tudi uporaba gorljivih gradbenih materialov (stropne in 
talne obloge), ki pa so v celoti gledano v manjšinskem deležu napram negorljivim in kot 
take ne predstavljajo povečane nevarnosti v primeru požara. 
 
Skladiščenje požarno nevarnih snovi v predmetnem objektu ni predvideno in je skozi 
organizacijske ukrepe tudi prepovedano.  
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POŽARNE OBREMENITVE  
Požarne obremenitve, ki izhajajo iz namembnosti predmetnih prostorov so ocenjene na: 

Prostor Požarna obremenitev - P (MJ/m2) 
hodnik  50 -100 
dvorana 400 
pisarna 500 

 
Tabela 1: Ocenjene specifične požarne obremenitve prostorov 

3.2.5 Določitev pričakovanega največjega števila ljudi, ki bi se lahko hkrati 
zadrževali v objektu in značilnosti ljudi v smislu poznavanja objekta 

V predmetnih prostorih je po podatkih investitorja predvidena skupna kapaciteta 
zasedenosti do 50 ljudi, od tega do cca 20 v posamezni dvorani in manjše število 
zaposlenih v prostoru kabineta (do 5).  
 
Vsi zaposleni kot tudi večina obiskovalcev oz. uporabnikov bo v celoti seznanjena z 
arhitektonsko zasnovo predmetnih prostorov in objekta kot takega, tako da se v primeru 
izbruha požara iz tega naslova ne pričakuje zapletov pri izvedbi varne in hitre evakuacije 
iz objekta. Enako velja z eventualne zunanje pogodbenike.  

3.2.6 Ocena verjetnosti nastanka požara po obdobjih dneva in z ozirom na 
zasedenost objekta z ljudmi 

Ocenjuje se, da posebno obdobje dneva, ko bi zaradi kakršnegakoli vzroka oz. razloga  
obstajala večja nevarnost za izbruh požara, v danem primeru ne nastopa. Objekt je 
občasno zaseden z uporabniki ter zaposlenimi, pri čemer pa se aktivnosti v večjem 
obsegu izvajajo ob dopoldanskem obdobju. 
 
Nevarnosti za nastanek požara po posameznih namembnostnih skupinah prostorov so 
sicer ocenjene na sledeče: 

Prostor Nevarnost za nastanek požara 
dvorana normalna 
pisarne normalna 

 
Tabela 2: nevarnosti za nastanek požara 

 
Možnost  neopaženega  izbruha in razširitve požara v obravnavanem objektu bo zaradi 
izvedbe sistema avtomatskega javljanja požara po principu popolne zaščite, majhna. 
Zaradi zgoraj navedenega ukrepa se lahko predvideva, da se požar v obravnavanem 
objektu, ob predpostavki brezhibnega delovanja sistema AJP ter predpostavki 
ustreznega pravočasnega posredovanja zaposlenih oz. gasilskih enot, ne bo razvil do 
faze polno razvitega požara in ga bo najverjetneje mogoče pogasiti z v objektu 
nameščenimi sredstvi za gašenje začetnih požarov. 
Neposredne posledice požara bodo predvidoma omejene na manjše ali večje 
neposredno prizadeto območje – lokalne posledice ali posledice v obsegu prizadetega 
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požarnega sektorja (posledice ognja in delovanja gasilskih enot), posredno pa bodo 
posledice lahko zajele tudi ostale posamezne dele objekta (posledice dima in delovanja 
gasilskih enot).  

3.2.7 Razpoložljive možnosti za odvod dima in toplote iz objekta in omejitev 
hitrega širjenja dima po objektu 

Z ozirom na namembnostno skupino objekta ter zasnovo posameznih predmetnih 
prostorov posebni sistemi za kontroliran odvod dima ali oddimljanje skladno s TSG niso 
predvideni. Za potrebe oddimljanja bodo na voljo fasadne odprtine (okna in vrata) z 
možnostjo ročnega odpiranja.  
 
Za omejitev hitrega širjenja požara bodo posamezni prostori oz. posamezni funkcionalno 
povezani sklopi prostorov ločeni od soležnih prostorov.  

3.2.8 Požarna odpornost nosilne konstrukcije objekta 

Nosilna konstrukcija objekta je predvidena iz materialov z odzivom na ogenj razreda A po 
EN 13501 ter takih dimenzij in gradbene zasnove, da bo dosežena zahtevana požarna 
odpornost, kot je predvidena v nadaljevanju v tč. 3.4 oz. bo konstrukcija tozadevno 
ustrezno zaščitena. 
 
Zahtevana požarna odpornost nosilne konstrukcije bo zagotovljena z ustreznim 
dimenzioniranjem in zasnovo nosilnih elementov glede na predvidene obtežbe (splošni in 
nezgodni vplivi) ter z izbiro ustreznih materialov, pri čemer se izhaja iz določil drugega (2) 
odstavka 4. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 
101/2005). 
Ustrezna požarna odpornost konstrukcijskih elementov se dokazuje v sklopu načrta 
gradbenih konstrukcij, pri čemer se upošteva krivuljo standardnega požara po SIST EN 
1363-1. 
Za predizdelane nosilne konstrukcijske elemente je ustrezen dokaz klasifikacija 
proizvoda po SIST EN 13501-2 iz katere je razvidno doseganje zahtevanih požarnih 
karakteristik (Izjava o lastnostih po Uredbi EU št. 305/2011 oz. Zakonu o gradbenih 
proizvodih (Ur. list RS, št. 82/2013)).  

3.2.9 Možnosti reševanja in gašenja  

Reševanje iz vseh prostorov je predvideno enosmerno preko skupnega požarno 
ločenega hodnika in glavnega vhoda na okoliško zunanjo ureditev. 
 
Dovoz gasilskih enot na območje predmetnega objekta je bil definiran s prostorsko 
umestitvijo kompleksa in se izvaja po obstoječi javni prometnici, ki poteka po J strani 
območja posega.  
V bližini obravnavanega objekta se nahaja poklicna Gasilska brigada Ljubljana, ki je od 
objekta oddaljena manj kot 1 km.  Pričakovan pričetek napada na požar je ocenjen na 
manj kot 10 minut po alarmiranju. 
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V osnovi je za notranji napad predviden dostop preko glavnega vhoda, pogojno je možen 
tudi napad preko fasadnih odprtin (v primeru razbitja le-teh). Dostopno pot znotraj objekta 
predstavljajo skupne komunikacijske površine v obliki skupnega hodnika  .  
Dvigala za gasilce v objektu niso izvedena. 
Za potrebe gašenja požara je na območju izvedeno obstoječe zunanje hidrantno 
omrežje, za potrebe gašenja začetnega požara pa je v objektu zagotovljeno notranje 
hidrantno omrežje ter nameščeni gasilni aparati. 
 

3.3 UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE 

3.3.1 Projektni odmiki od relevantnih mej 

Načrtovani požarnovarnostni odmiki stavbe od relevantnih mej znašajo na S strani cca 9 
m od obstoječega objekta delavnic, na J strani cca 22 m od sredine javne ceste in na V 
strani cca 50 m od sredine javne ceste. Na svoji zahodni strani se predmetni objekt 
priključuje oz. neposredno navezuje na obstoječi objekt v lasti investitorja. 

3.3.1 Določitev požarno neodpornih površin v zunanjih stenah ter preveritev 
ustreznosti odmikov od relevantnih mej 

Določevanje požarno neodpornih površin v zunanjih stenah v smislu preprečevanja 
prenosa požara na sosednje parcele in objekte se v danem primeru izvede samo za 
severno zunanjo steno, ki je od relevantne meje oddaljena manj kot 10 m. Ostale 
zunanje stene so od relevantne meje oddaljene več kot 10 m in več kot znaša višina 
stavbe, zaradi česar se skladno s tč. 1.3(5) TSG za te zunanje stene ne postavlja 
posebnih zahtev za požarno odpornost. Zahodna zunanja stena se neposredno navezuje 
na obstoječi objekt od katerega se v celoti ustrezno požarno loči, zato določevanje 
požarno neodpornih površin za to zunanjo steno prav tako ni relevantno (upoštevajo se 
ukrepi, ki so določeni za mejne gradbene elemente med požarnimi sektorji). 
 
Kot požarno neodporne površine v zunanjih stenah se štejejo vsi elementi zunanje stene, 
ki ne izkazujejo deklarirane požarne odpornosti in, ki jih v danem primeru predstavljajo 
okna in vrata brez posebnih zahtev po zagotavljanju požarne odpornosti. Ostali (polni) 
deli zunanjih sten so načrtovani iz dvojnih požarno odpornih in toplotno izolativnih 
fasadnih panelov s skupno požarno odpornostjo 180 minut (EI180). 
Streha objekta je naklona manjšega od 70º zato se površina strehe ne prišteva k površini 
požarno nezaščitenih odprtin.  
Višjeležeča stena obstoječega objekta na stiku z novopredvidenim objektom nima odprtin 
v zunanjih stenah in je izvedena v masivni gradnji, zato ni potrebe po ščitenju strehe 
predmetnega nižjega dela objekta. 
 
Ustreznost predvidenih rešitev za preprečevanje prenosa požara na sosednje parcele in 
objekte je za severno zunanjo steno preverjena z uporabo metode 3 TSG oz. SZPV 204.  
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 fasada S – vhod oz. PS P-2 – skupna površina požarno neodpornih površin znaša 
11,5 m² v očrtanem pravokotniku površine 36 m² – potreben odmik od relevantne 
meje znaša min. 1,6 m, dejanski odmik znaša cca 9 m, kar pomeni, da predvidena 
požarno neodporna površina ustreza v smislu preprečevanja prenosa požara na 
sosednje parcele oz. objekte. Za polne dele S zunanje stene je upoštevana 
požarna odpornost za čas min. 60 minut (REW60); 

3.3.2 Ukrepi za obložne materiale zunanjih sten in strehe 

Skladno s klasifikacijo stavbe v razred 126 po CC-Si ter z upoštevanjem arhitektonske 
zasnove le-te, se skladno s tabelo 2 TSG finalna obloga lahko izvede iz materialov  z 
odzivom na ogenj najmanj razreda do največ D-s2,d1 po EN 13501 
Strešna kritina mora biti izvedena iz materialov z odzivom na ogenj najmanj B roof (t1) po 
EN 13501-5. 
 

3.4 UKREPI ZA OMEJEVANJE HITREGA ŠIRJENJA POŽARA PO OBJEKTU IN 
ZAGOTAVLJANJE POTREBNE NOSILNOSTI KONSTRUKCIJE 

3.4.1 Razdelitev objekta na požarne sektorje, opis prostorov, ki jih obsegajo ter 
njihove bruto tlorisne površine 

Novopredvideni prostori oz. objekt se interno razdelijo na dva požarna sektorja in sicer 
veči požarni sektor PS P-1, ki zajame obe dvorani ter kabinet za zaposlene ter manjši 
požarni sektor PS P-2, ki zajame skupne komunikacijske poti. Oba požarna sektorja se 
ustrezno požarno ločita od obstoječe dvorane (obstoječi masivni mejni gradbeni elementi 
obstoječe dvorane ter ustrezna zamenjava elementov za zaporo obstoječih odprtin v teh 
mejnih gradbenih elementih – gledati tlorise).  
Površina požarnega sektorja P-1 znaša cca 260 m², površina požarnega sektorja P-2 pa 
cca 43 m².  
Namembnosti prostorov, ki jih zajema posamezni požarni sektor, so razvidne iz grafičnih 
prilog in ostalih delov projekta. 

3.4.2 Ukrepi za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in preko strehe 
objekta 

Predmetna novogradnja je enoetažni objekt, zaradi česar načrtovanje posebnih ukrepov 
za preprečevanje prenosa požara po zunanji steni v vertikali ni potrebno. Ukrepi za 
materializacijo fasad in ukrepi za preprečevanje prenosa požara na sosednje parcele so 
razvidni iz prejšnjih točk in grafičnih prilog. 
Za strešno ploščo oz. kritino novopredvidenih prostorov ni zahtev po požarni odpornosti, 
ker je nad ploščo zgolj obstoječa masivna zunanja stena obstoječe dvorane, ki je brez 
odprtin. Strešna kritina mora biti izvedena iz materialov z odzivom na ogenj najmanj B 
roof (t1) po EN 13501-5. 
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3.4.3 Opis načrtovanih gradbenih materialov in proizvodov z vidika odziva na 
ogenj in požarne odpornosti in s tem povezanih možnosti širjenja požara po 
objektu 

 
Opis zasnove gradbene konstrukcije stavbe in ukrepi v zvezi z materiali so podani v 
predhodnih točkah. 
 
OBLOGE NOTRANJIH POVRŠIN 
Skladno z določili TSG in z upoštevanjem zasnove predmetnih prostorov, se za le-te ne 
določa nobenih posebnih ukrepov glede materializacije finalnih oblog notranjih površin. 
Zaščiteni deli evakuacijskih poti v sklopu predmetnih prostorov niso predvideni, prav tako 
se v predmetnih prostorih ne zadržuje večje število ljudi oz. ljudje v njih ne bivajo. 
Uporaba gradbenih materialov z odzivom na ogenj razreda F po EN 13501 ni dovoljena;  

3.4.4 Preventivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom namenjeni omejevanju 
hitrega širjenja požara in zagotavljanju potrebne požarne odpornosti nosilne 
konstrukcije objekta 

 
Zasnova požarne zaščite v objektu temelji na pasivnih, aktivnih in organizacijskih 
ukrepih. 
 
Predvideni ukrepi pasivne požarne zaščite zajemajo: 

- požarno odpornost nosilnih elementov gradbene konstrukcije; 
- zadostne odmike stavbe od relevantnih mej oz. ustrezno izvedbo zunanjih sten z 

ozirom na zatečene odmike, tako da je preprečen prenos požara na sosednje 
parcele in objekte; 

- obstoječo in novopredvideno delitev objekta na požarne sektorje s pomočjo 
gradbenih elementov z ustrezno stopnjo požarne odpornosti; 

- tesnjenje prehodov kabelskih, cevnih in prezračevalnih inštalacij skozi gradbene 
elemente na mejah požarnih sektorjev; 

- obstoječe in novopredvidene izhode iz obravnavanih prostorov ter ustrezno 
izvedbo le-teh; 

- obstoječo in ustrezno dograjeno zaščito pred delovanjem strele; 
- zagotovitev ustreznih površin za intervencijske enote v zunanji ureditvi; 

 
Predvideni ukrepi aktivne požarne zaščite v obravnavanem objektu zajemajo: 

- obstoječa  in na novo predvidena gasilna sredstva za gašenje začetnega požara 
(gasilni aparati); 

- obstoječe notranje hidrantno omrežje s priključki s pol-togo cevjo na kolutu dolžine 
30 m; 

- obstoječ in dograjen sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja vključno 
s požarnimi krmiljenji preko centrale sistema (namestitev po sistemu popolne 
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zaščite, razen posameznih prostorov z zelo nizko požarno obremenitvijo (npr. 
sanitarije); 

- obstoječe in na novo predvidene sisteme za evakuacijo (varnostna razsvetljava, 
oznake evakuacijskih poti); 

- namestitev požarnih loput na eventualnih prehodih prezračevalnih kanalov skozi 
gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev; 

- zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja za vse obstoječe in novopredvidene 
požarnovarnostne sisteme (UPS, AKU moduli, drugo); 

 
Predvideni osnovni organizacijski ukrepi, ki so detajlneje razdelani v sklopu Požarnega 
reda objekta, so navedeni na koncu tega poročila. 
 
Ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti pri uporabi objekta med izvajanjem predmetnih 
GOI del: 

- izvajanje del s povečano nevarnostjo za nastanek požara (npr. vroča dela) na ti. 
stalnih deloviščih oz. izjemoma na ti. začasnih deloviščih – pogoji za izvajanje teh 
del morajo biti zajeti v varnostnem načrtu (tehnični ukrepi za izvajanje tovrstnih del 
– npr. postavitev prenosnih negorljivih sten ipd., kot tudi organizacijski ukrepi – 
npr. pridobitev dovoljenja za izvajanje del, seznanitev delavcev s postopki v 
primeru izbruha požara, upoštevanje varnostnih razdalj v odvisnosti od vrste dela 
itd.); 

- druge eventualno potrebne pasivne ukrepe, ki med drugim zajemajo npr. 
zagotovitev začasnih požarno odpornih pregrad za ločevanje delovišča od 
prostorov, ki so v danem trenutku v normalni uporabi ipd. – se detajlneje razdela v 
sklopu pripadaajočih načrtov v fazi PZI; 

 
POŽARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTA 
V skladu s 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) 
/ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/2007, 9/2011, 83/2012) se v objekt lahko vgradijo samo 
sklopi gradbenih konstrukcij iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v 
skladu s predpisi o graditvi objektov.  
Za vse pri gradnji uporabljene gradbene proizvode, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje 
bistvene zahteve Varnost pred požarom, morajo biti predložena dokazil o skladnosti 
(Izjava o lastnostih na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 oz. ZGPro-1). 
 
Nosilni gradbeni elementi 
Nosilna konstrukcija mora poleg ostalih zahtevanih izpolnjevati tudi zahteve drugega (2) 
odstavka 4. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS, 
št. 101/2005).           
Skladno z določili TSG se za nosilno konstrukcijo novega objekta zahteva izvedba iz 
negorljivih materialov ali izvedba iz gorljivih materialov s požarno odpornostjo 30 minut 
(R30), pri čemer morajo nosilni konstrukcijski elementi, ki nosijo oz. podpirajo mejne 
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gradbene elemente med požarnimi sektorji, zagotavljati stabilnost le-teh za čas najmanj 
30 minut. 
V kolikor je nosilni gradbeni element obenem tudi element na meji med različnimi 
požarnimi sektorji, mora zagotavljati tudi lastnost celovitosti in toplotne izolativnosti za 
čas 30 minut (R/EI30). 
 
V sklopu načrta gradbenih konstrukcij morajo biti zajeta dokazila o primerni požarni 
odpornosti nosilne konstrukcije oz. morajo biti izvedene ustrezne projektne rešitve po 
Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, ki bodo izkazovale zahtevano 
požarno odpornost le-te. Pri dokazovanju požarne odpornosti se upošteva krivuljo 
standardnega požara po SIST EN 1363-1. 
Za eventualne predizdelane elemente nosilne konstrukcije je ustrezen dokaz klasifikacija 
proizvoda po SIST EN 13501-2 iz katere je razvidno doseganje zahtevanih požarnih 
karakteristik.  
 
Nenosilni gradbeni elementi 
Za nenosilne gradbene elemente na mejah požarnih sektorjev predmetnih prostorov se 
zahteva požarna odpornost za čas 30 minut (EI30).  
 
Požarna vrata 
V mejnih gradbenih elementih požarnih sektorjev morajo biti nameščena vrata s požarno 
odpornostjo 30 minut, kot je detajlneje pri posameznih vratih prikazano v grafičnih 
prilogah. Požarna vrata morajo biti opremljena s samozapiralnimi mehanizmi najmanj 
razreda C3 (EI130-C3,).  
 
Vratni sistemi morajo biti certificirani kot sistemske rešitve (podboj, vratno krilo, 
eventualna nadsvetloba in/ali stranska svetloba). Dokazovanje izpolnjevanja vseh 
zahtevanih požarnih karakteristik vratnih sistemov mora izhajati iz dokazil o skladnosti 
(Izjava o lastnostih na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 oz. ZGPro-1). 
 
Inštalacijski prehodi 
Inštalacijski prehodi skozi gradbene elemente na mejah med različnimi požarnimi sektorji 
morajo biti po končani montaži zatesnjeni z materiali, ki so požarno odporni za čas 
najmanj 30 minut (EI30).  
Napeljave položene tako, da posegajo v konstrukcijske gradbene elemente (podometno 
vodenje napeljav, inštalacijske niše) lahko v le-te posegajo samo toliko, da preostali 
prečni prerez teh elementov obdrži tako požarno odpornost, kot je za posamezni element 
zahtevana. 
 
Izjeme za katere požarno tesnjenje prehodov skozi meje požarnih sektorjev po prvem 
odstavku te točke ni potrebno so navedene v smernici SZPV 408/08. 
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Za vsa tesnjenja za katera se zahteva požarna odpornost mora izvajalec pred pričetkom 
izvedbe nadzornemu organu predložiti vso dokazno dokumentacijo za uporabljene 
sistemske rešitve, kot jo opredeljuje Uredba (EU) št. 305/2011 oz. ZGPro-1. Izvajalec po 
končanih delih preda izjavo o ustreznem tesnjenju inštalacijskih prehodov skladno z 
navodili proizvajalca izbrane sistemske rešitve. 
 
NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH, STROJNIH IN DRUGIH TEHNOLOŠKIH NAPELJAV IN 
NAPRAV V OBJEKTU 
V obstoječem objektu so vgrajeni naslednji sistemi zaščite, reševanja in evakuacije, ki se 
s predmetnim posegom ustrezno dopolnijo in/ali rekonstruirajo: 

- varnostna razsvetljava z oznakami na evakuacijskih poteh in oznakami sredstev 
za gašenje in ročnih javljalnikov požara; 

- sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja; 
- naprave za ročno gašenje (ročni gasilni aparati, notranje hidrantno omrežje); 

 
V objekt se lahko vgradijo samo ustrezno certificirani sistemi. Izvajalec sistema mora 
pred vgradnjo sistema nadzornemu organu predložiti vso potrebno dokumentacijo iz 
katere bo razvidno, da posamezni sistem izpolnjuje predpisane pogoje. 
Za vse sisteme aktivne požarne zaščite, ki bodo vgrajeni v objekt, je potrebno po 
vgraditvi pridobiti potrdila o tehnični in funkcionalni brezhibnosti v skladu s Pravilnikom o 
pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. list RS, št. 
45/2007, 102/2009). 
 
A) Električne napeljave in naprave 
Pri načrtovanju in izvedbi predmetnih posegov je potrebno v disciplini električnih inštalacij 
in opreme upoštevati sledeče ukrepe požarne varnosti kot tudi vse ostale s predpisi 
določene varnostne ukrepe: 

- Električne kable namenjene napajanju požarnovarnostnih sistemov je potrebno 
ustrezno ločiti od ostalih električnih inštalacij, inštalacijo je potrebno izvesti po 
detajlih proizvajalca izbranega sistema (pritrjevanje kabelskih polic idr.); 

- Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno uporabljati kable, ki ne vsebujejo halogena 
ali drugih snovi, ki v primeru gorenja sproščajo strupene  pline; 

- Napeljave lahko v gradbene elemente z zahtevano deklarirano požarno 
odpornostjo posegajo samo toliko, da je ohranjena zahtevana požarna odpornost, 
vodenje napeljav znotraj mejnih gradbenih elementov v primeru sistemskih rešitev 
(npr. požarno odporni prefabricirani elementi) se mora izvesti skladno z navodili 
proizvajalca sistema, tako da ne prihaja do oslabitve sistema kot takega oz. da 
kljub posegu velja certifikacijska dokazna dokumentacija prizadetega gradbenega 
proizvoda; 

- Za vse požarnovarnostne sisteme za katere je potrebno zagotoviti požarno 
odporne električne kabelske povezave je potrebno med le-te šteti tudi vse 
povezave namenjene signalizaciji oz. komunikaciji teh naprav z drugimi napravami 
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(npr. centrala sistema AJP), če je njihova celovitost potrebna za pravilno delovanje 
dotične naprave; 

- Za vse požarnovarnostne sisteme, ki morajo delovati v primeru požara, je 
potrebno zagotoviti ustrezno rezervno napajanje (AKU moduli, UPS enote ali 
drugo ustrezno); 

 
KRMILJENJE VRAT 

- Vsa vrata na evakuacijskih poteh morajo biti izvedena tako, da v vsakem trenutku 
omogočajo neoviran izhod iz objekta; 

- Krilna požarna vrata, ki so namenjena evakuaciji, morajo omogočati ročno 
odpiranje ob vsakem trenutku. Krilna požarna vrata morajo biti opremljena s 
samozapiralnimi mehanizmi, ki vrata zapre neodvisno od električnega napajanja, 
pri čemer pa vrata omogočajo ročno odpiranje v vsakem trenutku; 

- Vrata, ki bi eventualno bila opremljena z električno kontrolirano ključavnico v 
smislu kontrole dostopa, morajo imeti prigrajeno ustrezno tipko za izklop oz. 
deblokado v sili (po določilih SZPV 411), taka ključavnica se mora avtomatsko 
deblokirati tudi v primeru detekcije požara na centrali sistema AJP; 

 
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA  
Varnostno razsvetljavo se namesti na vseh skupnih komunikacijskih poteh ter večjih 
prostorih, kot je to prikazano v grafičnih prilogah.  
Za varnostno razsvetljavo se zahteva: 

- evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux merjeno pri tleh v osi poti 
(svetilnost ob koncu zahtevanega časa delovanja svetilke tj. 60 minut); 

- čas delovanja svetilk mora biti 60 minut; 
- varnostna razsvetljava mora zasvetiti s 50% zahtevane svetlosti v času največ 5 

sekund, s polno svetlostjo pa v času največ 15 sekund po izpadu omrežne 
napetosti; 

 
Razporeditev, točno število in moč varnostne razsvetljave se določi v načrtu električnih 
inštalacij in sicer tako, da so izpolnjene gornje zahteve. 
 
Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST EN 
50171, SIST EN 60598-2-22. 
 
ZNAKI ZA OZNAČITEV EVKUACIJSKIH POTI 
Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacije morajo biti nameščeni na glavnem 
izhodu, na vseh izhodih iz prostorov ter na samih evakuacijskih poteh, predvsem na 
mestih sprememb smeri evakuacijskih poti. V primeru požara morajo znaki nedvoumno 
usmerjati k izhodom na varno. Smeri evakuacijskih poti, ki jim morajo znaki za označitev 
evakuacijskih poti izvedbeno slediti, so razvidne iz grafičnih prilog. 
Znaki morajo biti skladni z določili Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. List RS, št. 
89/1999, 39/2005, 34/2010). Za s tem pravilnikom nedefinirane zahteve se uporabijo 
določila standarda SIST 1013. 
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Znaki naj bodo nameščeni na steni ali obešeni s stropa pravokotno na smer gibanja. 
Spodnji rob znaka naj bo na višini 2,0 do 2,5 m od tal.  
Znaki za označitev evakuacijskih poti morajo biti v primeru izpada omrežne napetosti 
osvetljeni najmanj 60 minut.  
 
ZNAKI ZA OZNAČITEV SREDSTEV ZA GAŠENJE 
Znaki za prepoznavanje in označitev lokacije posameznih naprav za gašenje in ročnih 
javljalnikov požara morajo biti nameščeni v bližini naprav na dobro vidnih mestih tako, da 
je vidljivost znakov čim boljša.  
Znaki morajo biti skladni z določili Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. List RS, št. 
89/1999, 39/2005, 34/2010). Za s tem pravilnikom nedefinirane zahteve se uporabijo 
določila standarda SIST 1013. 
Znaki naj bodo nameščeni na stani ali obešeni s stropa. Spodnji rob znaka naj bo na 
višini 2,0 do 2,5 m od tal. 
Znaki za označitev sredstev za gašenje in ročnih javljalnikov požara morajo biti v primeru 
izpada omrežne napetosti osvetljeni najmanj 60 minut. Nivo osvetlitve mora znašati 
najmanj 5 lux.  
 
REZERVNO NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
Na rezervno napajanje je potrebno vezati naslednje požarnovarnostne sisteme: 

- eventualne električne ključavnice v vratih na evakuacijskih poteh, ki so vključene v 
sistem kontrole pristopa, če le-te niso izvedene v fail-safe funkciji, tj. tako, da se v 
primeru izpada mrežnega električnega napajanja oz. komunikacijske povezave s 
centralo sistema AJP oz. tipko za izklop v sili avtomatsko deblokirajo; 

- varnostno razsvetljavo; 
- sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja; 
- pogone eventualnih požarnih loput, če le-te niso izvedeni v fail-safe funkciji, tj. 

tako, da se v primeru izpada mrežnega električnega napajanja oz. komunikacijske 
povezave s centralo sistema AJP avtomatsko zaprejo; 

 
Sistemi rezervnega napajanja morajo zagotavljati delovanje posameznim 
požarnovarnostnim napravam za časovno obdobje, ki je zahtevano za posamezno 
napravo oz sistem kot celoto.  
Kapaciteta sistema rezervnega napajanja mora upoštevati možnost sočasnega zagona 
vseh požarnovarnostnih sistemov v posameznem prizadetem požarnem sektorju oz. delu 
objekta, ki ga posamezni sistem rezervnega napajanja napaja. 
 
ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE 
Za zaščito pred delovanje strele se upoštevajo določila Pravilnika o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/2009, 2/2012).   
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B) Strojne  napeljave in naprave 
 
PREZRAČEVALNE NAPELJAVE IN NAPRAVE  

- Prezračevalni kanali sistemov splošnega prezračevanja morajo biti iz materialov z 
odzivom na ogenj razreda A po EN; 

- Izolacija prezračevalnih kanalov sistemov splošnega prezračevanja mora biti iz 
materialov z odzivom na ogenj razreda najmanj C-s1,d0 po EN; 

- Prezračevalni razvodi, ki bi se evantualno vodili preko zaščitenih delov 
evakuacijskih poti, morajo biti izolirani z negorljivimi materiali razreda A po EN 
13501 oz. morajo biti gorljivi izolacijski materiali (vendar največ razred do C-s1,do 
po EN 13501-1 dodatno finalno zaščiteni z ovojem iz materialov z odzivom na 
ogenj razreda A po EN (negorljivo; npr. pločevinasti ovoj); 

- Fleksibilni kanali so dovoljeni le kot priključki na posamezne prezračevalne 
elemente; 

- Eventualne prehode prezračevalnega sistema skozi gradbene elemente, ki 
predstavljajo meje med požarnimi sektorji je potrebno tesniti tako, da se zagotovi 
najmanj 30 minutna požarna odpornost (EI30); 

- Potrebno je zagotoviti možnost ročnega izklopa posamezne prezračevalne 
naprave; 

 
Požarne lopute 
Kjer oz. če zasnova prezračevalnega sistema povezuje oz. kanalski razvod poteka skozi 
meje med različnimi požarnimi sektorji je potrebno za preprečevanje širjenja požara v 
sosednje požarne sektorje na prehodih namestiti požarne lopute, ki morajo zagotavljati 
najmanj 30 minutno požarno odpornost – EI30-S. 
Proženje požarnih loput se izvaja na signal iz centrale sistema avtomatskega javljanja 
požara. Požarne lopute imajo prigrajena tudi termična prožila. 
 
Pri eventualnih izvedbah požarne izolacije prezračevalnih kanalov pri prehajanjih skozi 
različne požarne sektorje v katerih le-ti nimajo nobenih odprtin je potrebno uporabljati 
samo ustrezno certificirane sistemske rešitev, ki zagotavljajo požarno odpornost za čas 
30 minut (EI30), vključno z vsemi pritrditvami idr.. 
 
IZOLACIJSKI MATERIALI CEVNIH NAPELJAV 
Izolacija cevnih napeljav (vodovod, ogrevanje, kanalizacija, cevi meteornih vod) mora biti 
iz materialov z odzivom na ogenj razreda najmanj C-s1 po EN 13501-1. 
Cevne napeljave, ki bi se eventualno vodile preko zaščitenih delov evakuacijskih poti, 
morajo biti izolirane z negorljivimi materiali razreda A po EN 13501 oz. morajo biti gorljivi 
izolacijski materiali (vendar največ razred do C-s1 po EN 13501-1 dodatno finalno 
zaščiteni z ovojem iz materialov z odzivom na ogenj razreda A po EN (negorljivo; npr. 
pločevinasti ovoj). 
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3.4 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNE EVAKUACIJE, JAVLJANJE IN 
ALARMIRANJE 

3.4.1 Opis predvidenega načina evakuacije objekta 

S predmetnim posegom je predvidena zgolj dodelava posameznih odsekov obstoječih 
evakuacijskih poti glede na arhitektonsko zasnovo novopredvidenih  prostorov, pri čemer 
pa osnovni koncept evauacije ostaja enak obstoječemu. Izvede se nov od soležnih 
prostorov požarno ločen skupni vhodni hodnik oz. avla, preko katere se izvaja tako 
evakuacija iz novih kot tudi obstoječih prostorov. 
 
V predmetnih prostorih je po podatkih investitorja predvidena skupna kapaciteta 
zasedenosti do 50 ljudi, od tega do cca 20 v posamezni dvorani in manjše število 
zaposlenih v prostoru kabineta (do 5). Koncept evakuacijskih poti za obstoječe prostore 
ostaja enak (1 izhod iz dvorane in 1 izhod iz zalednih prostorov dvorane, oba preko 
skupne požarno ločene avle). 
 
Evakuacija in reševanje iz novih kot tudi obstoječih prostorov se izvaja preko požarno 
ločene skupne vhodne avle oz. hodnika ter glavnega vhoda na severni strani objekta na 
okoliško zunanjo ureditev. Druge evakuacijske poti (regularne) glede na kapacitete 
zasedenosti in interne požarnovarnostne razdelitve objekta niso predvidene in skladno z 
določili TSG tudi niso potrebne. V primeru nuje je pogojno možna tudi evakuacija preko 
fasadnih zasteklitev (s predhodnim uničenjem le-teh). 

3.4.2 Opis evakuacijskih poti in zahtev za izvedbo 

Opis evakuacijskih poti je podan že v predhodnih točkah in je razviden iz grafičnih prilog.  
 
Ukrepi za evakuacijske poti 

- max. dovoljena dolžina evakuacijske poti v stavbah z nameščenim sistemom AJP 
po principu popolne zaščite in pri možnosti zgolj enosmernega umika po trenutno 
veljavnih predpisih  znaša do 35 m po nezaščitenem, kar je v danem primeru 
izpolnjeno oz. so načrtovane rešitve boljše od zahtev predpisov (največja dolžina 
evakuacijske poti znaša cca 25 m, zagotovljena je skupna vhodna avla, ki je 
požarno ločena od soležnih prostorov); 

- Evakuacijske poti morajo biti vedno proste in pripravljene za umik; 
- Prepovedano je kakršno koli zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh oz. morajo biti 

vrata na evakuacijskih poteh (kot je to označeno v grafičnih prilogah) opremljena z 
ustreznimi evakuacijskimi mehanizmi, ki omogočajo umik iz objekta v vsakem 
trenutku; 

- Širina poti umika (skupni hodniki, stopnišča) ne sme biti nikjer manjša od 1,2 m; 
- Krilna požarna vrata, ki so namenjena evakuaciji, morajo omogočati ročno 

odpiranje ob vsakem trenutku. Krilna požarna vrata so opremljena s 
samozapiralnim mehanizmom, ki vrata zapre neodvisno od električnega 
napajanja. Vrata obenem omogočajo ročno odpiranje; 
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- Svetle širine vrat na evakuacijskih poteh iz predmetnih prostorov ne smejo biti 
nikjer manjše od 0,9 m;  

- Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri umika (izjema so vrata iz 
prostorov s površino do 200 m² v katerih se uporabniki ne zadržujejo, prostorov, 
kjer se lahko sočasno zadržuje do največ 20 ljudi in raznih servisnih prostorov ter 
sanitarij); 

- Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti ob izpadu splošne razsvetljave 
zagotovljena z zasilno razsvetljavo; 

- Označbe izhodov, smeri umika ter opreme za gašenje in reševanje morajo biti 
izvedene v skladu s Pravilnikom o varnostnih znakih oz. SIST 1013; 

- Na evakuacijskih poteh ni dovoljeno postavljati ogledal; 
 
Ukrepi za evakuacijske mehanizme vrat 

- Prepovedana je namestitev kakršnihkoli mehanizmov, ki onemogočajo odpiranje 
vrat v primeru ko je potrebna evakuacija (npr. ključavnice, verige, zatiči…); 

- Vsi mehanizmi morajo biti ustrezno certificirani in pred vgradnjo potrjeni s strani 
nadzornega organa; 

3.4.3 Opis predvidenega načina zgodnjega odkrivanja požara in alarmiranja ter 
opis aktivnih ukrepov varstva pred požarom za odkrivanje požara in 
alarmiranje 

Za potrebe zgodnjega odkrivanja požara in alarmiranja je v ibstoječem objektu že vgrajen 
sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja, ki se s predmetnimi deli rekonstruira 
oz. dogradi, tako da bo s sistemom pokriti tudi novi prostori (principu popolne zaščite).  
 
Obstoječi sistem avtomatskega javljanja požara in alarmiranja je potrebno v sklop 
predmetnih del ustrezno rekonstruirati, pri čemer se za načrtovanje upošteva določila 
VdS 2095, oprema in naprave pa morajo biti skladne s pripadajočimi deli iz skupine 
standarda SIST EN 54 oz. take, da bodo kompatibilne z že izvedenim sistemom in bo za 
dograjen sistem kot tak možno pridobiti Potrdilo o brezhibnem delovanju. 
 
Javljalnikov sistema avtomatskega javljanja požara ni potrebno namestiti v naslednjih 
prostorih: 

- eventualnih vertikalnih inštalacijskih jaških in inštalacijskih kanalih s presekom 
manjšim od 2 m², če so le-ti ustrezno požarno tesnjeni na prehodih skozi mejne 
gradbene elemente med požarnimi sektorji in, če ne vsebujejo električnih vodnikov 
namenjenih požarnovarnostnim sistemom, razen če so le-ti izvedeni s požarno 
odpornostjo vsaj 30 minut (P/PH30); 

- sanitarijah, pralnicah, kopalnicah in drugih tovrstnih 'mokrih' prostorih, če se v njih 
ne shranjuje gorljivih odpadkov in materialov ter, če so stene prostora izvedene iz 
negorljivih materialov razreda A1 ali A2 po EN; 

- spuščenih stropovih in tehničnih podih svetle višine do 80 cm ter z dolžino in širino 
manjšo od 10 m, ki so v celoti zaprti z materiali z odzivom na ogenj razreda A po 
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EN (negorljivo) ter imajo požarno obremenitev manjšo od  25MJ/m² (npr. 15 
električnih kablov 3x1,5m² na tekoči meter, PVC kanalizacijske cevi z dimenzijo do 
100 mm); 

 
Naloga naprave za avtomatsko javljanje požara je tudi, da v primeru požara izvaja 
določene avtomatske aktivnosti oziroma krmiljenja preko centrale sistema.  
Krmiljenja, ki se izvajajo preko centrale sistema so:  

- vklop sistema alarmiranja; 
- prenos signala 'NAPAKA' in 'ALARM' na 24/7 zasedeno delovno mesto; 
- proženje pogonov eventualno nameščenih požarnih loput na mejah prizadetega 

požarnega sektorja; 
- deblokiranje eventualnih električno kontroliranih ključavnic (kontrola pristopa) na 

vratih evakuacijskih izhodov (poleg takih vrat je obvezno namestiti tudi tipko za 
izklop v sili po določilih SZPV 411); 

 
Naprava za javljanje požara mora imeti zagotovljeno rezervno napajanje za čas najmanj 
48 ur v normalnem stanju ob pogoju, da je zagotovljeno takojšnje javljanje napake 
sistema v center za sprejemanje požarnih alarmov in odprava napake v največ 24 urah, v 
nasprotnem primeru pa za čas 72 ur v normalnem stanju in v obeh primerih za čas 
najmanj 0.5 ure v alarmnem stanju. 
Vse linije do javljalnikov požara morajo biti kontrolirane na prekinitev in na kratek stik. 
 
ROČNI JAVLJALNIKI POŽARA 
Ročni adresabilni javljalniki požara predstavljajo obvezno dopolnitev k sistemu 
avtomatskih adresabilnih javljalnikov požara.  
V objektu so nameščeni obstoječi ročni javljalniki, ki zadostujejo tudi za potrebe novega 
objekta (obstoječi ročni javljalnik ob glavnem vhodu). Po potrebi se obstoječe elemente 
ustrezno prestavi, pri čemer pa se načeloma ohranja trenutne pozicije.  
Priporočena višina montaže ročnih javljalnikov požara je med 1,2 in 1,5 m.   
 
CENTRALA SISTEMA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA 
Centrala sistema avtomatskega javljanja objekta je obstoječa nameščena po osnovnem 
projektu. 
 
Vitalni deli centrale sistema AJP (npr. napajane in signalizacija med centralo sistema 
AJP in deli v sistemu alarmiranja ipd.) morajo biti medsebojno povezani z električnimi 
kabli s požarno odpornostjo 30 minut (P/PH30), prav tako mora biti zagotovljena 
protipožarna zaščita za vse ostale električne povezave v sklopu sistem AJP vključno z 
alarmiranjem, če morajo le-ti delovati več kot 1 minutno po detekciji požara.  
Ustrezna rešitev je uporaba električnih vodnikov s požarno odpornostjo 30 minut 
(P/PH30) ali pa zaščita vodnikov brez požarne odpornosti z ustreznimi gradbenimi ukrepi 
(npr. podometno vodenje z ustreznim nadkritjem, vodenje v požarno odpornih 
inštalacijskih kanalih ipd.) oz. izvedba končnih elementov, ki se prožijo na signal iz 
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centrale sistema AJP, v ti. ''fail-safe funkciji'' (avtomatsko prekrmiljenje elementa v 
požarno stanje v primeru prekinitve kabelske povezave s centralo sistema AJP).  
 
Celoten sistem javljanja požara mora imeti ustrezne certifikate, sistem pa mora biti 
pregledan s strani pooblaščenih tehničnih preglednikov, ki izdajo ustrezno potrdilo o 
brezhibnem delovanju sistema in krmiljenj, ki se izvajajo preko centrale. 
 
PRENOS SIGNALOV POŽARNEGA JAVLJANJA 
Signala »POŽAR« in »MOTNJA« se preneseta na 24/7 dežurno delovno mesto.  
Sistem požarnega javljanja se mora periodično kontrolirati in vzdrževati po navodilih 
proizvajalca. 
 
ALARMIRANJE 
Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obveščanje ljudi v objektu o izbruhu požara in 
njihovem pravočasnem umiku iz ogroženih delov na varno mesto. 
Sistem mora biti slišen v vseh delih objekta, kjer bi se ljudje v primeru izbruha požara 
lahko zadrževali in kot je označeno v grafičnih prilogah. 
 
Sistem alarmiranja mora biti načrtovan in izveden skladno z zahtevami standarda SIST 
EN 54-3 in, kot sledi v nadaljevanju. 
 
Zvočna jakost alarmnega signala mora znašati najmanj 65 dB ali pa vsaj 5 dB nad 
kakršnim koli drugim možnim izvorom hrupa, ki bi lahko bil prisoten v trenutku detekcije 
požara in, ki lahko traja več kot 30 sekund, pri čemer je za načrtovanje in izvedbo 
sistema relevantna tista potrebna jakost zvočnega signala, ki je višja.  
Jakost zvočnega signala naj v nobenem prostoru, v katerem alarmni signal mora biti 
slišen, ne presega 120 dB. 
 
Alarmiranje se zaradi upravičene domneve, da bodo uporabniki predmetnih prostorov 
seznanjeni z alarmnim signalom ter zasnovo objekta, lahko izvaja s pomočjo alarmnih 
siren. 
 
Mikrolokacije namestitev ter potrebno število in jakost alarmnih hup se izbere na podlagi 
izračuna v sklopu načrta električnih inštalacij tako, da so izpolnjene gornje zahteve. 
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3.5 UKREPI ZA UČINKOVITO INTERVENCIJO IN GAŠENJE 

3.5.1 Opis oziroma izračun potrebnih količin vode za gašenje z opisom obstoječih 
oziroma načrtovanih virov 

 
Zagotovitev skupne požarne vode za vse sisteme gašenja 
Voda za gašenje požara v obravnavani stavbi se bo zagotavljala iz javnega vodovodnega 
omrežja preko obstoječih zunanjih hidrantov nameščenih na območju gradnje (v sklopu 
okoliških javnih cest).  
Skupna potrebna količina vode za gašenje je določena na podlagi tabele 19 TSG in v 
danem primeru znaša 10 l/s. 
 
Za potrditev ustreznosti obstoječega hidrantnega omrežja si mora investitor pred 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja pridobiti od upravljavca omrežja potrdilo o brezhibnem 
delovanju hidrantnega omrežja oz. dokazne listine, kot jih predpisuje Pravilnik o 
preizkušanju hidrantnih omrežij. 
 
Notranji hidranti  
V obstoječem objektu je že vgrajena mokra notranja hidrantna z nameščeno hidrantmo 
omarico s pol-togo cevjo na kolutu dolžine 30 m, ki se uporablja tudi za potrebe gašenja 
predmetnih prostorov. 
 
Namrstitev novih hidrantnih omar oz. razširitev obstoječega omrežja zaradi potreb 
novega objekta ni potrebna, saj so vsi prostori tozadevno ščiteni že z obstoječim 
vgrajenim sistemom. 
 
Ukrepi za notranje hidrantno omrežje 

- hidrantne omarice morajo biti označene v skladu s Pravilnikom o varnostnih znakih 
(Ur. list RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010) in osvetljene z varnostno razsvetljavo; 

- Hidrantno omrežje mora zagotavljati pretok najmanj 1,16 l/s pri tlaku 2,5 bara na 
ročniku; 

 
Gasilni aparati 
Poleg obstoječih gasilnih aparatov se za potrebe gašenja začetnega požara v 
predmetnih prostorih skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list 
RS, št. 67/2005) namesti še sledeče število in vrsto gasilnih aparatov: 
 

Etaža Št. gasilnikov na prah – 6EG  

pritličje 2 
skupaj  2 

 
Ukrepi za ročne gasilne aparate: 

- pot do ročnega gasilnega aparata ne sme biti daljša od 20 m; 
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- ročni gasilni aparati morajo biti obešeni na zid ali postavljeni na nosilec in 
zavarovani pred prevrnitvijo z verižico, primerna višina oprijema je 1,20 m; 

3.5.2 Opis dovoznih poti za gasilce, delovnih in postavitvenih površin, gasilskih 
enot 

Dovoz gasilskih enot do objekta se bo izvajal po obstoječih okoliških javnih cestah.  
 
Ukrepi za dovozne poti 

 eventualne zapornice ali zaporni količki na dovoznih poteh se morajo odpreti s 
ključem za nadzemne hidrante po DIN 3223 (obešenke so dovoljene le, če premer 
zatiča ne presega 5 mm); 

 dovozne poti morajo biti označene skladno z določili predpisov za prometno 
signalizacijo na javnih cestah;  

 
Delovne površine za gasilska vozila so predvidene v sklopu javnih prometnic na J strani 
objekta.  
 
Postavitvene površine za gasilske avtolestve v postavljenem požarnovarnostnem 
konceptu niso predvidene. 
 
V bližini obravnavanega objekta se nahaja poklicna Gasilska brigada Ljubljana, ki je od 
objekta oddaljena manj kot 1 km.  Pričakovan pričetek napada na požar je ocenjen na 
manj kot 10 minut po alarmiranju. 

3.5.3 Opis dostopnih poti za notranjo intervencijo gasilcev ter opreme, naprav in 
sistemov, ki bodo gasilcem na voljo za notranjo intervencijo 

 
Dostopne poti za gasilce so obstoječe v sklopu zunanje ureditve in sicer le-te izpolnjujejo 
vsa določila po SIST DIN 14090 za dostopne poti. Širine v vseh delih znašajo več od 
zahtevanega 1,25 m. Dostopne so vse zunanje strani objekta. 
Za nove kot tudi obstoječe prostore je predvidena možnost notranjega napada preko 
glavnega vhoda na S strani. V primeru uničenja fasadnih zasteklitev je notranji napad 
možen tudi preko teh zunanjih sten. 
 
Dvigala za gasilce v objektu niso izvedena. 
 
Gasilske enote bodo za gašenje začetnega požara imele na voljo v objektu nameščena 
sredstva za gašenje začetnih požarov v obliki obstoječega notranjega hidrantnega 
omrežja ter gasilnih aparatov. 
Za potrebe gašenje razvitega požara se bo uporabljalo obstoječe zunanje hidrantno 
omrežje. 
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3.6 ORGANIZACIJSKI UKREPI 

 
A) Splošno 
Pri pripravi celovite dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje objekta je poleg ostalih 
obveznih ukrepov potrebno upoštevati še sledeče organizacijske ukrepe varstva pred 
požarom: 

- vsi izhodi na prosto morajo biti dosegljivi in prosti  
- vsa vrata na evakuacijskih poteh morajo biti stalno dostopna, odklenjena oz. 

opremljena z ustreznimi varnostnimi deblokadnimi mehanizmi, če se pod režimom 
kontrole dostopa; 

- prepovedana sta odlaganje in hramba gorljivih snovi na poteh za umik, gorljive 
odpadne smeti je treba dnevno odnašati oziroma odlagati na predvideno mesto, 

- izvajanje periodičnih kontrol v objektu, 
- odpravo pomanjkljivosti, 
- objekt morata imeti upravljavca, ki bo odgovoren za vzdrževanje objekta, 
- lastnik objekta mora organizacijsko razporediti osebne odgovornosti zaposlenih za 

zagotovitev ukrepov požarne varnosti; 
- zaposleni  morajo  biti seznanjeni z obratovalnimi požarnimi nevarnostmi, 

nameščeno opremo za požarno varnost in ravnanje v primeru požara – pri tem gre 
posebna pozornost izvajanju evakuacije v primeru požara, 

- posamezni uporabniki ne smejo sprejemati odločitev in izvajati aktivnosti, ki bi 
vplivale na varnost in določen požarni red v objektu;  

- za vsa vzdrževalna dela z odprtim ognjem velja, da morajo biti pismeno odobrena, 
dobro zaščitena in zavarovana. Pri delu z odprtim ognjem (vzdrževalna dela, ipd.) 
mora biti organizirana požarna straža z izurjenimi ljudmi. 

- v pravilni obliki in številu morajo biti na vidnih mestih vse potrebne oznake, signali 
za varno evakuacijo prav tako tudi jasna navodila o ukrepanju ob nevarnostih 
požara in uporabi gasilskih aparatov in gasilske opreme ter o varni evakuaciji – 
priloge požarnega reda. 

- redno je potrebno kontrolirati brezhibnost samozapiral, s katerimi so opremljena 
požarna vrata  

- potrebno je organizirati vsaj enkrat na leto praktične vaje zaposlenih o uporabi 
gasilnih sredstev (hidranti, gasilni aparati) in ročnih javljalcev požara, o načinu 
obveščanja ter evakuaciji oseb iz objekta, 

- v skladu s predpisi in navodili proizvajalcev je potrebno opravljati redne preglede 
in preizkuse in kontrolo delovanja protipožarnega sistema za odkrivanje in 
javljanje požara, sredstev za gašenje,  urejenosti evakuacijskih poti (hodniki),  

- za vse vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite  je treba pridobiti potrdila o 
tehnični in funkcionalni brezhibnosti 

- obledele ali nejasne oznake evakuacijskih poti in sredstev za gašenj je potrebno 
nemudoma zamenjati, 
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- uporaba prenosnih grelnih elementov kot so električni radiatorji, kaloriferji, 
električni kuhalnik, se sme uporabljati samo začasno in v izjemnih primerih ter v 
prostorih oziroma mestih kjer so zagotovljeni vsi požarnovarnostni ukrepi tako, da 
zaradi njihove uporabe ne more priti do požara ali druge nesreče. Prostore 
oziroma mesta  izjemne in začasne uporabe grelnih elementov iz zgornjega 
odstavka določi pooblaščena oseba za varstvo pred požarom. 

 
B) POŽARNI RED 
Lastnik objekta mora za le-tega imeti izdelan požarni red v skladu s Pravilnikom o 
požarnem redu (Ur. List RS, št. 52/2007, 34/2011, 101/2011), ki ga je potrebno po 
zaključku predmetnih del tozadevno ustrezno ažurirati. 
 
C) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI IZVEDENIH DEL IN NADZOR IMPLEMENTACIJE 

POŽARNOVARNISTNIH UKREPOV 
Skladno z določili Pravilnika mora odgovorni projektant v rubriki izvedena dela izpolniti 
izkaz požarne varnosti, ki je sestavni del te zasnove požarne varnosti. 
Za zagotovitev pravilne implementacije požarnovarnostnih ukrepov v času gradnje je 
investitor dolžan z odgovornim projektantom skleniti dogovor o izvajanju strokovnega 
nadzora. Strokovni nadzor v času gradnje je predpogoj za izpolnitev izkaza požarne 
varnosti izvedenih del s strani odgovornega projektanta. Izpolnjen izkaz požarne varnosti 
izvedenih del je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta in vloge za izvedbo 
tehničnega pregleda ter pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. 
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4 RISBE 
 
V grafičnem delu zasnove so predstavljene rešitve predvidenih požarnovarnostnih 
ukrepov za obravnavani objekt. 
 
V tlorisih so vrisani naslednji elementi požarnovarnostnih ukrepov: 

 prikaz umestitve objekta v prostor s prikazom dovoznih poti, delovnih površin;  
 meje požarnih sektorjev; 
 požarne odpornosti mejnih nosilnih in nenosilnih gradbenih elementov; 
 evakuacijske poti; 
 predvidene lokacije namestitve opreme za začetno gašenje požara; 
 prikaz vgrajenih sistemov požarne zaščite in navedba teh sistemov; 
 legendo uporabljenih požarnovarnostnih simbolov; 

 
Seznam risb: 

1. situacija (M1:250) 
2. tloris pritličja (M1:150) 
3. prerez A-A, B-B (M1:100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








